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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
SUBSECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL  

ASSESSORIA ESPECIAL DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL 

 

CURRÍCULO DIFERENCIADO DO PROGRAMA SUCESSO ESCOLAR - 3º TRIMESTRE 

Área de conhecimento: Componente Integrador 

Componente curricular: Pensamento Científico 

EIXO TEMÁTICO 

DO PROGRAMA 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

CÓDIGO DA 

HABILIDADE 

HABILIDADE ESTRUTURANTE 
SUGESTÃO DE PRÁTICA 

PEDAGÓGICA 
CONCEITUAL PROCEDIMENTAL ATITUDINAL 

Trabalho, 
Ciência e 
Tecnologia. 

Terra e 
universo 

 

Estrutura da 
Terra 

 

EF06CI11/ES 

Identificar as diferentes camadas que 
estruturam o planeta Terra (da 
estrutura interna à atmosfera) e suas 
principais características;  
Diferenciar as principais 
características das diferentes 
camadas que estruturam o planeta 
Terra;  
Reconhecer os distintos modelos 
representativos do planeta Terra em 
diferentes épocas e culturas;  
Compreender o impacto do 
desenvolvimento científico na 
construção e na reconstrução dos 
modelos representativos do planeta 
Terra. 
 

 
Representar as diferentes 
camadas que estruturam 
o planeta Terra (da 
estrutura interna à 
atmosfera) por meio de 
modelos bidimensionais e 
tridimensionais, incluindo 
o uso de mídias digitais. 

 

 

Refletir sobre a 
estrutura interna e 
a atmosfera do 
planeta Terra. 

Título: As camadas do 

planeta Terra. 

 

Objetivo: Representar 

as diferentes camadas 

que estruturam o 

planeta Terra. 

 

Educação para o 
Consumo 

Consciente. 

Matéria e 
energia 

 

Desenvolvimento 
tecnológico 

 

EF07CI06 
 

Discutir mudanças econômicas, 
culturais e sociais, tanto na vida 
cotidiana quanto no mundo do 
trabalho, decorrentes do 
desenvolvimento de novos materiais 
e tecnologias (como automação e 
informatização);  
Avaliar mudanças econômicas, 
culturais e sociais, tanto na vida 
cotidiana quanto no mundo do 
trabalho, decorrentes do 
desenvolvimento de novos materiais 
e tecnologias (automação e 
informatização). 

Pesquisar sobre o 
impacto que o 
desenvolvimento de 
novos materiais e 
tecnologias (como 
automação e 
informatização) gera na 
vida cotidiana e no mundo 
do trabalho. 

 

Ser consciente do 
impacto que o 
desenvolvimento de 
novos materiais e 
tecnologias (como 
automação e 
informatização) gera 
na vida cotidiana e 
no mundo do 
trabalho. 

Título: Obsolescência 

programada. 

 

 

Objetivo: investigar o 

tempo de vida útil e 

verificar o impacto 

ambiental/social dos 

dispositivos eletrônicos no 

nosso cotidiano. 
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EIXO 

TEMÁTICO 

DO 

PROGRAMA 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETO DE 

CONHECIMENTO 
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HABILIDADE 
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Trabalho, 
Ciência 

e 
Tecnologia. 

Matéria e 
energia 

Circuitos elétricos EF08CI02/ES 

Entender o 
funcionamento de um 
circuito elétrico simples 
e os conceitos 
relacionados a corrente 
elétrica e os elementos 
do circuito. 

Construir circuitos elétricos 
simples, a partir da 
compreensão de como ocorre 
a corrente elétrica, 
identificando a função dos 
elementos de circuito mais 
comuns (resistores, 
capacitores, geradores, etc.), 
reconhecendo medidas 
básicas de segurança ao lidar 
com eletricidade, e comparar 
as características desses 
circuitos com as dos circuitos 
elétricos residenciais. 
 
 

Ser capaz de distinguir 
os materiais 
condutores ou não de 
corrente elétrica e 
aplicar no seu 
cotidiano. 

Título: Testando os materiais: 

acende ou não acende?  

Objetivo: construir circuitos 

elétricos simples para testar a 

condutividade elétrica em diversos 

materiais. 

Educação 
Ambiental. 

Conexões e 
escala 

Formação territorial do 
Brasil:  

 Conceitos: povo, nação, 
estado, país, território, 
sociedade e cidadania.  

  A Importância dos ciclos 
econômicos na expansão 

territorial.  
Os movimentos 

migratórios e suas 
motivações. 

EF07GE02 

Analisar a influência 
dos fluxos econômicos 
e populacionais na 
formação 
socioeconômica e 
territorial do Brasil, 
compreendendo os 
conflitos e as tensões 
históricas e 
contemporâneas. 

Estabelecer com base na 
realidade os conceitos de 
povo, nação, estado, país, 
território, sociedade e 
cidadania, levando em conta 
a diversidade do povo 
brasileiro e sua formação. 

Avaliar influencia 
populacionais e seus 
impactos na economia. 

Título:  Crescimento da 

população brasileira e os 
impactos socioambientais. 

Objetivo: Compreender a 

influência dos fluxos 
econômicos e populacionais na 
formação socioeconômica e 
territorial do Brasil, 
compreendendo os conflitos e 
as tensões históricas e 
contemporâneas.   
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EIXO 

TEMÁTICO 

DO 

PROGRAMA 

UNIDADE 
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Trabalho, 
Ciência e 

Tecnologia 

Conexões 
e escala   

Diversidade e 
dinâmica da 

população mundial e 
local (Espírito Santo). 

EF08GE03/ES 

Analisar aspectos 
representativos da 
dinâmica demográfica, 
considerando 
características da 
população (perfil 
etário, crescimento 
vegetativo e 
mobilidade espacial) e, 
posteriormente, 
comparar os dados de 
um lugar com outro 
para conhecer o 
comportamento 
populacional do 
estado, região ou país. 

Comparar informações de 
regiões distintas visando 
conhecer o comportamento 
populacional do estado, região 
ou país. 

Avaliar a dinâmica 
demográfica de sua 
região.  

Título: Quantas pessoas vivem 

aqui?    

Objetivo: Identificar os fatores 

físicos, econômicos e 

demográficos que influenciam na 

distribuição da população 

mundial, com destaque para a 

região onde a unidade escolar 

está inserida.   

 

Educação 

Financeira e 
Fiscal. 

Números 

Cálculo de 
porcentagens e de 

acréscimos e 
decréscimos simples 

EF07MA02 
Compreender os 
conceitos e finalidade 
da porcentagem.  

Resolver e elaborar problemas 
que envolvam porcentagens, 
como os que lidam com 
acréscimos e decréscimos 
simples, utilizando estratégias 
pessoais, cálculo mental e 
calculadora, no contexto de 
educação financeira, entre 
outros. 

Interessar-se por 
porcentagem para 
aplicar em situações do 
cotidiano.  

Título:  A porcentagem no 

cotidiano. 

Objetivo: Resolver problemas 

que envolvem o conceito e o 

cálculo de acréscimos e 

decréscimos com o uso de 

porcentagens. 
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EIXO TEMÁTICO 

DO PROGRAMA 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

CÓDIGO DA 

HABILIDADE 

HABILIDADE ESTRUTURANTE SUGESTÃO DE PRÁTICA 

PEDAGÓGICA 
CONCEITUAL PROCEDIMENTAL ATITUDINAL 

Trabalho, 

Ciência 

e Tecnologia. 
Números 

Potenciação, 

Notação científica 
EF08MA01 

Conhecer as estratégias 
de cálculos que 
envolvam potências. 

Efetuar cálculos com 
potências de expoentes 
inteiros e aplicar esse 
conhecimento na 
representação de números 
em notação científica. 

Colaborar na 
resolução de 
desafios que 
envolvam cálculos 
com potências.  

Título: Estratégias para 

cálculos com potência.   

Objetivo: Efetuar cálculos 

com potências de 

expoentes inteiros e 

aplicar esse conhecimento 

na representação de 

números em notação 

científica. 

Trabalho, 

Ciência 

e Tecnologia. 
Números 

Potenciação e 

radiciação 
EF08MA02 

Compreender as 
estratégias para 
resolução de problemas 
que envolvam cálculos 
de potencias com 
expoentes e base 
naturais. 

Resolver e elaborar 
problemas usando a relação 
entre potenciação e 
radiciação, para representar 
uma raiz como potência de 
expoente fracionário. 

Solucionar 
problemas que 
envolvam cálculo o 
de e potências com 
expoentes e bases 
naturais. 

Título: Dobraduras para 

compreender potenciação 
e radiciação 
 

Objetivo: Calcular 

potências com expoente e 

base naturais, e também 

calcular raiz quadrada de 

números naturais 

quadrados perfeitos. 

 


