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Caro (a) Professor (a), 

 

Ao longo do ano de 2020, em meio à pandemia da Covid-19, foi feito um grande 
esforço, por parte da Secretaria de Estado da Educação, das Superintendências 
Regionais de Educação e das Unidades Escolares, para garantir que os nossos 
estudantes mantivessem vínculo com a escola, com ações voltadas para o seu 

aprendizado.  

Nesse sentido, com o objetivo de minimizar os impactos da pandemia na 
aprendizagem dos estudantes capixabas, a SEDU estabeleceu o continuum 
curricular 2020-2021, assegurando a progressão da aprendizagem. Assim, 
propomos, para o 1º trimestre do ano letivo de 2021, o resgate de conhecimentos 
e habilidades previstos na série/ano anterior.   

Na tentativa de facilitar o entendimento do documento, destacamos as 
habilidades (Ensino Fundamental) e os objetos de conhecimento (Ensino Médio) 
estruturantes e/ou específicos de cada série/ano. As orientações dos demais 

trimestres serão enviadas posteriormente. 

A partir da análise das informações do documento e da realidade da sua escola 
e dos seus estudantes, bem como do resultado das avaliações diagnósticas mais 
recentes, você poderá, prezado professor, planejar ações que favoreçam o 

processo de ensino e aprendizagem. 

É preciso ficar atento, durante seu planejamento, aos cuidados em relação às 
habilidades e/ou conhecimentos que dependem de propostas coletivas ou que 

demandem compartilhamento de objetos.  

 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 
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• Todas as habilidades do componente são estruturantes. 

 

  ORIENTAÇÕES CURRICULARES 2021 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

1º ANO 

GEOGRAFIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU HABILIDADES 
ESPECÍFICAS  

SUGESTÕES DE OBJETOS DE 
APRENDIZAGEM E VIDEOAULAS  

 
• O modo de vida das 
crianças em diferentes 
lugares 
 
• Situações de convívio em 
diferentes lugares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EF01GE01/ES Descrever características observadas de 

seus lugares de vivência (moradia, escola etc.) e 
identificar semelhanças e diferenças entre esses lugares 
auxiliando para a compreensão do local de inserção por 

meio das relações estabelecidas no cotidiano com a 
família, vizinhos e as pessoas da escola e explicitar as 

diferenças que existem no espaço geográfico, do local para 
o global, permitindo a percepção das diferenças entre as 
moradias, ruas, praças e modo de vida das pessoas. 

 
EF01GE02/ES Identificar semelhanças e diferenças entre 

jogos e brincadeiras de diferentes épocas e lugares 
explicitando o diferencial entre as brincadeiras dos pais 
e dos avós em relação às brincadeiras no contexto do 

desenvolvimento tecnológico. 

EF01GE03/ES Identificar e relatar semelhanças e 
diferenças de usos do espaço público (praças,parques) 
para o lazer e diferentes manifestações percebendo que os 
espaços coletivos podem ser utilizados de formas 
alternativas: lazer, reuniões, manifestações diversas, aulas, 

 

FTD Digital 
https://digital.ftd.com.br/conheca.php 

 

Escola Digital 
https://escoladigital.org.br/ 

 
eduCAPES 

https://educapes.capes.gov.br/ 

 
Sedu Digital 

https://sedudigital.edu.es.gov.br/ 
 

Biblioteca Digital Mundial  

https://www.wdl.org/pt/ 
 

IBGE educa 
https://educa.ibge.gov.br/ 

 
Currículo Interativo Digital 

https://digital.ftd.com.br/conheca.php
https://escoladigital.org.br/
https://educapes.capes.gov.br/
https://sedudigital.edu.es.gov.br/
https://www.wdl.org/pt/
https://educa.ibge.gov.br/
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• Todas as habilidades do componente são estruturantes. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

1º ANO 

GEOGRAFIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU HABILIDADES 
ESPECÍFICAS  

SUGESTÕES DE OBJETOS DE 

APRENDIZAGEM E VIDEOAULAS  
 
 

 

entreoutros. 

EF01GE04Discutir e elaborar,coletivamente, regrasde 
convívio em diferentes espaços (saladeaula,escolaetc.) Há, 
aqui, oportunidade de trabalho interdisciplinar com as 
habilidades (EF01LP21), da Língua Portuguesa; (EF12EF04), 
da Educação Física;e (EF01HI04) da História, associadas à 
identificação, discussão e produção de textos sobre regras 
de convivência e sua importância. 
 
 

https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
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• Todas as habilidades do componente são estruturantes. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

2º ANO 

GEOGRAFIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU HABILIDADES 
ESPECÍFICAS SUGESTÕES DE OBJETOS DE 

APRENDIZAGEM E VIDEOAULAS  

 
• O modo de vida das crianças 
em diferentes lugares 
 
• Situações de convívio em 
diferentes lugares 

 
• Ciclos naturais e a vida 
cotidiana 

 
• Diferentes tipos de trabalho 
existentes no seu dia a dia 

 
• Pontos de referência 

 
• Pontos de referência 
 
 
 
 
 
 
 
 

EF01GE01/ES Descrever características observadas de 
seus lugares de vivência (moradia, escola etc.) e 

identificar semelhanças e diferenças entre esses lugares 
auxiliando para a compreensão do local de inserção por 

meio das relações estabelecidas no cotidiano com a 
família, vizinhos e as pessoas da escola e explicitar as 
diferenças que existem no espaço geográfico, do local para 

o global, permitindo a percepção das diferenças entre as 
moradias, ruas, praças e modo de vida das pessoas. 

 
EF01GE02/ES Identificar semelhanças e diferenças entre 

jogos e brincadeiras de diferentes épocas e lugares 

explicitando o diferencial entre as brincadeiras dos pais e 

dos avós em relação às brincadeiras no contexto do 

desenvolvimento tecnológico. 

EF01GE04 Discutir e elaborar, coletivamente, regras de 

convívio em diferentes espaços (sala de aula, escola etc.). 

EF01GE05/ES Observar e descrever ritmos naturais (dia 

e noite, variação de temperatura e umidade etc.) em 

diferentes escalas espaciais e temporais, comparando a 

 
FTD Digital 

https://digital.ftd.com.br/conheca.php 
 

Escola Digital 
https://escoladigital.org.br/ 

 

eduCAPES 
https://educapes.capes.gov.br/ 

 
Sedu Digital 

https://sedudigital.edu.es.gov.br/ 

 
Biblioteca Digital Mundial  

https://www.wdl.org/pt/ 
 

IBGE educa 

https://educa.ibge.gov.br/ 
 

https://digital.ftd.com.br/conheca.php
https://escoladigital.org.br/
https://educapes.capes.gov.br/
https://sedudigital.edu.es.gov.br/
https://www.wdl.org/pt/
https://educa.ibge.gov.br/
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• Todas as habilidades do componente são estruturantes. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

2º ANO 

GEOGRAFIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU HABILIDADES 
ESPECÍFICAS SUGESTÕES DE OBJETOS DE 

APRENDIZAGEM E VIDEOAULAS  

 
 
 
 
 
 
 

 

sua realidade com outras, compreendendo que as 

dinâmicas da natureza ocorrem de formas diferentes nos 

diversos locais do globo terrestre. 

EF01GE07/ES Descrever atividades de trabalho 

relacionadas com o dia a dia da sua comunidade 

verificando as diferenças das atividades relacionadas no 

mundo do trabalho, comparando as atividades rurais com 

as atividades das áreas metropolitanas. 

EF01GE08 Criar mapas mentais e desenhos com base em 

itinerários, contos literários, histórias inventadas e 

brincadeiras. 

EF01GE09 Elaborar e utilizar mapas simples para localizar 

elementos do local de vivência, considerando referenciais 

espaciais (frente e atrás, esquerda e direita, em cima e 

embaixo, dentro e fora) e tendo o corpo como referência. 
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• Todas as habilidades do componente são estruturantes. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

3º ANO 

GEOGRAFIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU HABILIDADES 
ESPECÍFICAS 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE 
APRENDIZAGEM E VIDEOAULAS  

• Riscos e cuidados nos 
meios de transporte e de 
comunicação 
• Experiências da 
comunidade no tempo e no 
espaço 
• Tipos de trabalho em 
lugares e tempos diferentes 
 

 

EF02GE03/ES  Comparar diferentes meios de transporte 
e de comunicação, indicando o seu papel na conexão entre 

lugares, e discutir os riscos para a vida e para o ambiente 
e seu uso responsável, compreendendo a rua como espaço 
público que todos têm o direito de usar, percebendo que 

as ruas são diferentes, mas que se encontram interligadas 
e podem nos levar a diferentes lugares, perto ou distantes, 

por meio dos diversos tipos de transportes e 
comunicações. 
 

EF02GE04/ES Reconhecer semelhanças e diferenças nos 
hábitos, nas relações com a natureza e no modo de viver 

de pessoas em diferentes lugares, compreendendo a 
diversidade dos modos de vida dos vários grupos sociais 
considerando os seus lugares de vivência: campo, cidade, 

praia, floresta, montanha e outros e verificar como as 
pessoas se relacionam com a natureza e quais as 

consequências dessas relações no espaço em que vivem, 
destacando as comunidades tradicionais que compõem a 
população espírito-santense, seus costumes e tradições. 

 
EF02GE07/ES - Descrever as atividades extrativas 

FTD Digital 
https://digital.ftd.com.br/conheca.php 

 
Escola Digital 

https://escoladigital.org.br/ 

 
eduCAPES 

https://educapes.capes.gov.br/ 
 

Sedu Digital 

https://sedudigital.edu.es.gov.br/ 
 

Biblioteca Digital Mundial  
https://www.wdl.org/pt/ 

 

IBGE educa 
https://educa.ibge.gov.br/ 

 
Currículo Interativo Digital 

https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/ 

 
 

https://digital.ftd.com.br/conheca.php
https://escoladigital.org.br/
https://educapes.capes.gov.br/
https://sedudigital.edu.es.gov.br/
https://www.wdl.org/pt/
https://educa.ibge.gov.br/
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
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• Todas as habilidades do componente são estruturantes. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

3º ANO 

GEOGRAFIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU HABILIDADES 
ESPECÍFICAS 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE 
APRENDIZAGEM E VIDEOAULAS  

(minerais, agropecuárias e industriais) de diferentes 
lugares, identificando os impactos ambientais resultantes 

das diversas atividades extrativas que dão origem a alguns 
produtos que fazem parte do cotidiano, como os 
alimentos, vestuário, móveis e outros, relacionando a 

importância do uso da água, enquanto produto de 
extração mineral, para a organização da nossa sociedade, 

bem como fazer conhecer os impactos ligados à sua 
exploração. 
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• Todas as habilidades do componente são estruturantes. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

4º ANO 

GEOGRAFIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU HABILIDADES 
ESPECÍFICAS 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE 
APRENDIZAGEM E VIDEOAULAS  

 
• A cidade e o campo: 
aproximações e diferenças. 
 
• Paisagens naturais e 
antrópicas em transformação. 
 
• Reconhecendo as 
paisagens: 

interferência humana nas 
paisagens, modo de vida e 
exploração dos recursos 
naturais. 
 
• Matéria-prima e indústria 
 
• Representaçõescartográficas 
 
• Impactos das atividades 
humanas 
 
 

 

 

 
EF03GE01/ES Identificar e comparar aspectos culturais 

dos grupos sociais de seus lugares de vivência, seja na 
cidade, seja no campo, investigando também, quais as 
contribuições culturais, sociais ou econômicas desses 

grupos para o local e para o estado do Espírito Santo. 
 

EF03GE04/ES Explicar como os processos naturais e 
históricos atuam na produção e na mudança das 
paisagens naturais e antrópicas nos seus lugares de 

vivência, comparando-os a outros lugares e relacionando 
os elementos naturais e culturais da paisagem para 

entender as relações sociais estabelecidas. 
 
EF03GE05 Identificar alimentos, minerais e outros 

produtos cultivados e extraídos da natureza, comparando 
as atividades de trabalho em diferentes lugares. 

 
EF03GE06 Identificar e interpretar imagens 
bidimensionais e tridimensionais em diferentes tipos de 

representação cartográfica. 
 

 
FTD Digital 

https://digital.ftd.com.br/conheca.php 
 

Escola Digital 

https://escoladigital.org.br/ 
 

eduCAPES 
https://educapes.capes.gov.br/ 

 

Sedu Digital 
https://sedudigital.edu.es.gov.br/ 

 
Biblioteca Digital Mundial  
https://www.wdl.org/pt/ 

 
IBGE educa 

https://educa.ibge.gov.br/ 
 

Currículo Interativo Digital 
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/ 
 

https://digital.ftd.com.br/conheca.php
https://escoladigital.org.br/
https://educapes.capes.gov.br/
https://sedudigital.edu.es.gov.br/
https://www.wdl.org/pt/
https://educa.ibge.gov.br/
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
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• Todas as habilidades do componente são estruturantes. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

4º ANO 

GEOGRAFIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU HABILIDADES 
ESPECÍFICAS 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE 
APRENDIZAGEM E VIDEOAULAS  

EF03GE07 Reconhecer e elaborar legendas com símbolos 
de diversos tipos de representações em diferentes escalas 

cartográficas. 
 
EF03GE09/ES Investigar os usos dos recursos naturais, 

com destaque para os usos da água em atividades 
cotidianas (alimentação, higiene, cultivo de plantas etc.), 

e discutir os problemas ambientais provocados por esses 
usos, avaliando os impactos, na vida cotidiana das 
pessoas, provenientes da escassez de água nos grandes 

centros urbanos considerando a escala local para a global. 
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• Todas as habilidades do componente são estruturantes. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

5º ANO 

GEOGRAFIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 
HABILIDADES ESPECÍFICAS 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE 
APRENDIZAGEM E VIDEOAULAS  

Território e diversidade 
cultural. 
Unidades político-

administrativas 
do Brasil. 

Trabalho no campo e na 
cidade. 
Conservação e degradação 

da natureza. 

EF04GE01 Selecionar, em seus lugares de vivência e 
em suas histórias familiares e/ou da comunidade, 
elementos de distintas culturas (indígenas, afro-

brasileiras, de outras regiões do país, latino-americanas, 
europeias, asiáticas etc.), valorizando o que é próprio 

em cada uma delas e sua contribuição para a formação 
da cultura local, regional e brasileira. 
 

EF04GE05 Distinguir unidades político-administrativas 
oficiais nacionais (Distrito, Município, Unidade da 

Federação e grande região), suas fronteiras e sua 
hierarquia, localizando seus lugares de vivência. 
 

EF04GE07 Comparar as características do trabalho no 
campo e na cidade. 

 
EF04GE11 Identificar as características das paisagens 
naturais e antrópicas (relevo, cobertura vegetal, rios 

etc.) no ambiente em que vive, bem como a ação 
humana na conservação ou degradação dessas áreas. 

FTD Digital 
https://digital.ftd.com.br/conheca.php 

 

Escola Digital 
https://escoladigital.org.br/ 

 
eduCAPES 

https://educapes.capes.gov.br/ 

 
Sedu Digital 

https://sedudigital.edu.es.gov.br/ 
 

Biblioteca Digital Mundial  

https://www.wdl.org/pt/ 
 

IBGE educa 
https://educa.ibge.gov.br/ 

 

Currículo Interativo Digital 
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/ 

 

https://digital.ftd.com.br/conheca.php
https://escoladigital.org.br/
https://educapes.capes.gov.br/
https://sedudigital.edu.es.gov.br/
https://www.wdl.org/pt/
https://educa.ibge.gov.br/

