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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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Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

*Habilidade estruturante e específica do ano/série. 
 

ORIENTAÇÕES CURRICULARES 2021 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

1º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 
HABILIDADES ESPECÍFICAS 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 
VIDEOAULAS  

 
 

Campo de Atuação: 
TODOS 

 
 
• Reconstrução das 
condições de produção e 
recepção de textos; 
 
• Estratégia de leitura; 
 
• Correspondência 
fonema-grafema; 
 
• Construção do sistema 
alfabético/Convenções 
da escrita; 
 
• Conhecimento do 
alfabeto da Língua 
Portuguesa; 
 

 

 
Campo de Atuação: TODOS 
 

 
EF15LP01 Identificar a função social de textos 
que circulam em campos da vida social dos quais 

participa cotidianamente (a casa, a rua, a 
comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de 

massa e digital, reconhecendo para que foram 
produzidos, onde circulam, quem os produziu e a 
quem se destinam. 

 
EF15LP02 Estabelecer expectativas em relação 

ao texto que vai ler (pressuposições 
antecipadoras dos sentidos, da forma e da função 
social do texto), apoiando-se em seus 

conhecimentos prévios sobre as condições de 
produção e recepção desse texto, o gênero, o 

suporte e o universo temático, bem como sobre 
saliências textuais, recursos gráficos, imagens, 

 

 
Site com o novo Currículo do Espírito Santo 
 

Documentos oficiais e materiais de apoio. 
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/ 

 
Currículo Interativo 

O Currículo Interativo é uma plataforma de busca que 

reúne objetos e recursos digitais para apoiar professores e 

alunos em processos de ensino e de aprendizagem. 

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

 
Lista de contos de fadas (o professor poderá fazer 

adaptações para outro gênero textual) 
https://cutt.ly/mjGBJdr 
 

Gênero de texto 
 

https://novaescola.org.br/conteudo/6176/genero-de-texto 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
https://cutt.ly/mjGBJdr
https://novaescola.org.br/conteudo/6176/genero-de-texto
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Secretaria de Estado da Educação 
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*Habilidade estruturante e específica do ano/série. 
 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

1º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 
HABILIDADES ESPECÍFICAS 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS  
• Construção do sistema 
alfabético; 
 
• Construção do sistema 
alfabético e da 
ortografia; 
 
• Oralidade 
pública/Intercâmbio 
conversacional em sala 
de aula; 
 
 

Campo de Atuação: 
VIDA COTIDIANA 

 
 
• Leitura de imagens em 
narrativas visuais; 
 
• Escrita autônoma e 
compartilhada; 
 
• Produção de texto 
oral; 
 

dados da própria obra (índice, prefácio e demais 
divisões), confirmando antecipações e inferências 
realizadas antes e durante a leitura de textos, 

checando a adequação das hipóteses realizadas. 
 

*EF15LP03 Localizar informações explícitas e 
implícitas em textos. 
 

*EF01LP02/ES Escrever, espontaneamente ou 
por ditado, o próprio nome, palavras e frases de 

forma alfabética – usando letras/grafemas que 
representem fonemas. 
 

*EF01LP03/ES Observar, em textos breves e 
significativos, a partir da mediação do professor, 

escritas convencionais, comparando-as às suas 
produções escritas, percebendo semelhanças e 
diferenças. 

 
*EF01LP04/ES Distinguir as letras do alfabeto 

de outros sinais gráficos, em textos significativos 
da tradição oral regional. 
 

 
EscoLar – O site do programa EscoLar dispõe de 
atividades de apoio à aprendizagem para os professores: 

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

Canal da SeduES no Youtube- Este canal disponibiliza 
videoaulas de diversificados temas elaboradas para 
atender os alunos e professores da rede durante o período 

de pandemia: https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-
4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists 

 
SEDU Digital - Esse ambiente possui salas virtuais para 
envio de conteúdos digitais e atividades para alunos 

(Google sala de Aula), distribuição de tarefas, elaboração 
de questionários de verificação de aprendizagem, 

comunicação em tempo real usando o Meet, dentre outras 
ferramentas disponíveis. 
https://sedudigital.edu.es.gov.br/ 

 
SEDU Digital no Youtube- Este canal disponibiliza 

videoaulas de diversificados temas elaboradas para 
atender os alunos e professores da rede durante o período 
de pandemia:  

https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists
https://sedudigital.edu.es.gov.br/
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*Habilidade estruturante e específica do ano/série. 
 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

1º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 
HABILIDADES ESPECÍFICAS 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS  
Campo de Atuação: 

VIDA PÚBLICA 
 
• Compreensão em 
leitura; 
 
• Escrita compartilhada; 
 
• Produção de texto 
oral; 
 

Campo de Atuação: 
PRÁTICAS DE 
ESTUDOS E 
PESQUISAS 

 
• Compreensão em 
leitura; 
 
 

Campo de Atuação: 
ARTÍSTICO-
LITERÁRIO 

 
 
• Formação do leitor 

*EF01LP05/ESReconhecer o sistema de escrita 
alfabética como representação dos sons da fala, 
em textos significativos, progredindo para uma 

análise cada vez mais ajustada de partes menores 
da palavra. 

 
*EF01LP06/ES Segmentar, oralmente e por 
escrito, as palavras em sílabas, em situações 

significativas, com o uso de cantigas, trava-
línguas, poemas, parlendas do repertório local e 

nacional. 
 
 

*EF15LP09 Expressar-se, em situações de 
intercâmbio oral, com clareza, preocupando-se 

em ser compreendido pelo interlocutor e usando a 
palavra com tom de voz audível, boa articulação 
e ritmo adequado. 

 
 
Campo de Atuação: VIDA COTIDIANA 
 
EF15LP14 Construir o sentido de histórias em 

quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e 

https://www.youtube.com/channel/UCH8UuMElRnv-
ukHEmq246bw 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UCH8UuMElRnv-ukHEmq246bw
https://www.youtube.com/channel/UCH8UuMElRnv-ukHEmq246bw
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Secretaria de Estado da Educação 
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*Habilidade estruturante e específica do ano/série. 
 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

1º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 
HABILIDADES ESPECÍFICAS 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS  
literário; 
 
• Formação do leitor 
literário/leitura 
multissemiótica; 
 
• Contagem de 
história. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

palavras e interpretando recursos gráficos (tipos 
de balões, de letras, onomatopeias). 
 

*EF01LP17 Planejar e produzir, em colaboração 
com os colegas e com a ajuda do professor, listas, 

agendas, calendários, avisos, convites, receitas, 
instruções de montagem e legendas para álbuns, 
fotos ou ilustrações (digitais ou impressos), 

dentre outros gêneros do campo da vida 
cotidiana, considerando a situação comunicativa e 

o tema/assunto/finalidade do texto. 
 
EF12LP06 Planejar e produzir, em colaboração 

com os colegas e com a ajuda do professor, 
recados, avisos, convites, receitas, instruções de 

montagem, dentre outros gêneros do campo da 
vida cotidiana, que possam ser repassados 
oralmente por meio de ferramentas digitais, em 

áudio ou vídeo, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto/finalidade do 

texto. 
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*Habilidade estruturante e específica do ano/série. 
 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

1º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 
HABILIDADES ESPECÍFICAS 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS  

Campo de Atuação: VIDA PÚBLICA 
 
EF12LP08 Ler e compreender, em colaboração 

com os colegas e com a ajuda do professor, 
fotolegendas em notícias, manchetes e lides em 

notícias, álbum de fotos digital noticioso e notícias 
curtas para público infantil, dentre outros gêneros 
do campo jornalístico, considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto do texto. 
 

EF12LP11 Escrever, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do professor, fotolegendas 
em notícias, manchetes e lides em notícias, álbum 

de fotos digital noticioso e notícias curtas para 
público infantil, digitais ou impressos, dentre 

outros gêneros do campo jornalístico, 
considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 

  
EF12LP13 Planejar, em colaboração com os 

colegas e com a ajuda do professor, slogans e 
peça de campanha de conscientização destinada 
ao público infantil, que possam ser repassados 

oralmente por meio de ferramentas digitais, em 
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*Habilidade estruturante e específica do ano/série. 
 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

1º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 
HABILIDADES ESPECÍFICAS 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS  

áudio ou vídeo, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto/finalidade do 
texto. 

 
 

Campo de Atuação: PRÁTICAS DE ESTUDOS E 
PESQUISAS 
 

EF12LP17 Ler e compreender, em colaboração 
com os colegas e com a ajuda do professor, 

enunciados de tarefas escolares, diagramas, 
curiosidades, pequenos relatos de experimentos, 
entrevistas, verbetes de enciclopédia infantil, 

entre outros gêneros do campo investigativo, 
considerando a situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto. 
 
 

Campo de Atuação: ARTÍSTICO-LITERÁRIO 
 

EF15LP15 Reconhecer que os textos literários 
fazem parte do mundo do imaginário e 
apresentam uma dimensão lúdica, de 

encantamento, valorizando-os, em sua 
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*Habilidade estruturante e específica do ano/série. 
 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

1º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 
HABILIDADES ESPECÍFICAS 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS  

diversidade cultural, como patrimônio artístico da 
humanidade. 
 

EF15LP18 Relacionar texto com ilustrações e 
outros recursos gráficos. 

 
EF15LP19 Recontar oralmente, com e sem apoio 
de imagem, textos literários lidos pelo professor. 
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*Habilidade estruturante e específica do ano/série. 
 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

2º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 
HABILIDADES ESPECÍFICAS 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS  
 
 Protocolos de leitura 
 
 Correspondência 
fonema-grafema 

 
 
 Construção do sistema 
alfabético/Convenções 
da escrita 

 
 
 Conhecimento do 
alfabeto da Língua 
Portuguesa 

 
 Construção do sistema 
alfabético 

 
 
 Construção do sistema 
alfabético e da 
ortografia 

 
 Conhecimento das 
diversas grafias do 

 
*EF01LP01/ES Reconhecer que textos são lidos 
e escritos da esquerda para a direita e de cima 

para baixo da página, em diversos portadores de 
textos, por meio de práticas significativas de 

leitura, compreendendo a organização da escrita. 
 
*EF01LP02/ES Escrever, espontaneamente ou 

por ditado, o próprio nome, palavras e frases de 
forma alfabética –usando letras/grafemas que 

representem fonemas. 
 
*EF01LP03/ES Observar, em textos breves e 

significativos, a partir da mediação do professor, 
escritas convencionais, comparando-as às suas 

produções escritas, percebendo semelhanças e 
diferenças. 
 

*EF01LP04/ES Distinguir as letras do alfabeto 
de outros sinais gráficos, em textos significativos 

da tradição oral regional. 
 
*EF01LP05/ES Reconhecer o sistema de escrita 

alfabética como representação dos sons da fala, 

 
Site com o novo Currículo do Espírito Santo 
 

Documentos oficiais e materiais de apoio. 
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/ 

 

Currículo Interativo 

O Currículo Interativo é uma plataforma de busca que 

reúne objetos e recursos digitais para apoiar professores e 

alunos em processos de ensino e de aprendizagem. 

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

 

Lista de contos de fadas (o professor poderá fazer 
adaptações para outro gênero textual) 
https://cutt.ly/mjGBJdr 

 
Gênero de texto 

 
https://novaescola.org.br/conteudo/6176/genero-de-texto 
 

 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
https://cutt.ly/mjGBJdr
https://novaescola.org.br/conteudo/6176/genero-de-texto
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*Habilidade estruturante e específica do ano/série. 
 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

2º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 
HABILIDADES ESPECÍFICAS 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS  
alfabeto/acentuação 
(prosódia) 

 
 Sinonímia e antonímia 
 
 Compreensão em 
leitura 

 
 
 Escrita autônoma e 
compartilhada 

 
 Forma de composição 
do texto 

 
 Escrita compartilhada 
 
 Produção de textos 
 
 Planejamento de texto 
oral 

 
 Exposição oral 
 
 Forma de composição 
dos textos / 

em textos significativos, progredindo para uma 
análise cada vez mais ajustada de partes menores 
da palavra 

 
*EF01LP06 Segmentar, oralmente e por escrito, 

as palavras em sílabas, em situações 
significativas, com o uso de cantigas, trava-
línguas, poemas, parlendas do repertório local e 

nacional. 
 

*EF01LP11 Conhecer, diferenciar e relacionar 
letras em formato imprensa e cursiva, maiúsculas 
e minúsculas 

 
*EF01LP15 Agrupar palavras pelo critério de 

aproximação de significado (sinonímia) e separar 
palavras pelo critério de oposição de significado 
(antonímia). 

 
*EF01LP16 Ler e compreender, em colaboração 

com os colegas e com a ajuda do professor, 
quadras, quadrinhas, parlendas, trava- línguas, 
dentre outros gêneros do campo da vida 

cotidiana, considerando a situação comunicativa e 

EscoLar – O site do programa EscoLar dispõe de 
atividades de apoio à aprendizagem para os professores: 
https://sedu.es.gov.br/escolar 

 
 

Canal da SeduES no Youtube- Este canal disponibiliza 
videoaulas de diversificados temas elaboradas para 
atender os alunos e professores da rede durante o período 

de pandemia: https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-
4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists 

 
SEDU Digital - Esse ambiente possui salas virtuais para 
envio de conteúdos digitais e atividades para alunos 

(Google sala de Aula), distribuição de tarefas, elaboração 
de questionários de verificação de aprendizagem, 

comunicação em tempo real usando o Meet, dentre outras 
ferramentas disponíveis. 
https://sedudigital.edu.es.gov.br/ 

 
SEDU Digital no Youtube- Este canal disponibiliza 

videoaulas de diversificados temas elaboradas para 
atender os alunos e professores da rede durante o período 
de pandemia:  

https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists
https://sedudigital.edu.es.gov.br/
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*Habilidade estruturante e específica do ano/série. 
 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

2º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 
HABILIDADES ESPECÍFICAS 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS  
Adequação do texto às 
normas de escrita 

 
 Escrita autônoma e 
compartilhada 

 
 Formas de composição 
de narrativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

o tema/assunto do texto e relacionando sua forma 
de organização à sua finalidade. 
 

*EF01LP17 Planejar e produzir, em colaboração 
com os colegas e com a ajuda do professor, listas, 

agendas, calendários, avisos, convites, receitas, 
instruções de montagem e legendas para álbuns, 
fotos ou ilustrações (digitais ou impressos), 

dentre outros gêneros do campo da vida 
cotidiana, considerando a situação comunicativa e 

o tema/assunto/finalidade do texto. 
 
*EF01LP18 Registrar, em colaboração com os 

colegas e com a ajuda do professor, cantigas, 
quadras, quadrinhas, parlendas, trava- línguas, 

dentre outros gêneros do campo da vida 
cotidiana, considerando a situação comunicativa e 
o tema/assunto/finalidade do texto. 

 
*EF01LP20 Identificar e reproduzir, em listas, 

agendas, calendários, regras, avisos, convites, 
receitas, instruções de montagem e legendas para 
álbuns, fotos ou ilustrações (digitais ou 

https://www.youtube.com/channel/UCH8UuMElRnv-
ukHEmq246bw 
 

 
 

https://www.youtube.com/channel/UCH8UuMElRnv-ukHEmq246bw
https://www.youtube.com/channel/UCH8UuMElRnv-ukHEmq246bw
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*Habilidade estruturante e específica do ano/série. 
 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

2º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 
HABILIDADES ESPECÍFICAS 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS  

impressos), a formatação e diagramação 
específica de cada um desses gêneros. 
 

*EF01LP21/ES Escrever, em colaboração com 
os colegas e com a ajuda do professor, listas de 

regras e regulamentos que organizam a vida na 
comunidade escolar, dentre outros gêneros do 
campo da atuação cidadã, considerando a 

situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 
 

*EF01LP22 Planejar e produzir, em colaboração 
com os colegas e com a ajuda do professor, 
diagramas, entrevistas, curiosidades, dentre 

outros gêneros do campo investigativo, digitais ou 
impressos, considerando a situação comunicativa 

e o tema/assunto/finalidade do texto. 
 
*EF01LP23 Planejar e produzir, em colaboração 

com os colegas e com a ajuda do professor, 
entrevistas, curiosidades, dentre outros gêneros 

do campo investigativo, que possam ser 
repassados oralmente por meio de ferramentas 
digitais, em áudio ou vídeo, considerando a 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

*Habilidade estruturante e específica do ano/série. 
 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

2º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 
HABILIDADES ESPECÍFICAS 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS  

situação comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do texto. 
 

*EF01LP24 Identificar e reproduzir, em 
enunciados de tarefas escolares, diagramas, 

entrevistas, curiosidades, digitais ou impressos, a 
formatação e diagramação específica de cada um 
desses gêneros, inclusive em suas versões orais. 

 
*EF01LP25 Produzir, tendo o professor como 

escriba, recontagens de histórias lidas pelo 
professor, histórias imaginadas ou baseadas em 
livros de imagens, observando a forma de 

composição de textos narrativos (personagens, 
enredo, tempo e espaço). 

 
 
*EF01LP26 Identificar elementos de uma 

narrativa lida ou escutada, incluindo personagens, 
enredo, tempo e espaço. 

 
 

 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

*Habilidade estruturante e específica do ano/série. 
 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

3º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 
HABILIDADES ESPECÍFICAS 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS  
 

 Conhecimento das diversas 
grafias do alfabeto/Acentuação 

 
 
 
 Sinonímia e 
antonímia/Morfologia/Pontuação 

 
 
 Compreensão em leitura 
 
 Escrita autônoma e 
compartilhada 

 
 
 Forma de composição do texto 
 
 
 Escrita compartilhada 
 
 
 Produção de texto oral 
 

 
*EF02LP07 - Escrever palavras, frases, 
textos curtos nas formas imprensa e cursiva. 

 
*EF02LP10/ES - Identificar sinônimos de 

palavras de texto. 
 
*EF02LP12 - Ler e compreender com certa 

autonomia cantigas, letras de canção, dentre 
outros gêneros do campo da vida cotidiana, 

considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto e relacionando sua 
forma de organização à sua finalidade. 

 
*EF02LP13/ES - Planejar e produzir 

bilhetes e cartas, em meio impresso e/ou 
digital, dentre outros gêneros do campo da 
vida cotidiana, considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto/finalidade do 
texto, demonstrando autonomia na 

produção desses gêneros. 
 

 
 
Site com o novo Currículo do Espírito Santo 

 
Documentos oficiais e materiais de apoio. 

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

Currículo Interativo 

O Currículo Interativo é uma plataforma de busca que 

reúne objetos e recursos digitais para apoiar 

professores e alunos em processos de ensino e de 

aprendizagem. 

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

 
Lista de contos de fadas (o professor poderá 

fazer adaptações para outro gênero textual) 
https://cutt.ly/mjGBJdr 

 
 
Gênero de texto 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
https://cutt.ly/mjGBJdr


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

*Habilidade estruturante e específica do ano/série. 
 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

3º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 

HABILIDADES ESPECÍFICAS 
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS  
 
 Produção de textos 
 
 
 Planejamento de texto oral 
 
 Exposição oral 
 
 Forma de composição dos textos 
/ Adequação do texto às normas 
de escrita 

 
 
 Formas de composição de 
narrativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*EF02LP14/ES - Planejar e produzir 

pequenos relatos de observação de 
processos, de fatos, de experiências 
pessoais, mantendo as características do 

gênero, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto, de 

modo a demonstrar autonomia na produção 
desses gêneros, de forma gradativa. 
 

*EF02LP16 - Identificar e reproduzir, em 
bilhetes, recados, avisos, cartas, e-mails, 

receitas (modo de fazer), relatos (digitais ou 
impressos), a formatação e diagramação 
específica de cada um desses gêneros. 

 
*EF02LP17 - Identificar e reproduzir, em 

relatos de experiências pessoais, a 
sequência dos fatos, utilizando expressões 
que marquem a passagem do tempo 

(“antes”, “depois”, “ontem”, “hoje”, 
“amanhã”, “outro dia”, “antigamente”, “há 

muito tempo” etc.), e o nível de 
informatividade necessário. 
 

 

https://novaescola.org.br/conteudo/6176/genero-de-
texto 
 

 
EscoLar – O site do programa EscoLar dispõe de 

atividades de apoio à aprendizagem para os 
professores: https://sedu.es.gov.br/escolar/ 
 

 
Canal da SeduES no Youtube- Este canal 

disponibiliza videoaulas de diversificados temas 
elaboradas para atender os alunos e professores da 
rede durante o período de pandemia: 

https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-
4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists 

 
SEDU Digital - Esse ambiente possui salas virtuais 
para envio de conteúdos digitais e atividades para 

alunos (Google sala de Aula), distribuição de tarefas, 
elaboração de questionários de verificação de 

aprendizagem, comunicação em tempo real usando o 
Meet, dentre outras ferramentas disponíveis. 
https://sedudigital.edu.es.gov.br/ 

https://novaescola.org.br/conteudo/6176/genero-de-texto
https://novaescola.org.br/conteudo/6176/genero-de-texto
https://sedu.es.gov.br/escolar/
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists
https://sedudigital.edu.es.gov.br/


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

*Habilidade estruturante e específica do ano/série. 
 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

3º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 

HABILIDADES ESPECÍFICAS 
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS  

*EF02LP18 - Planejar e produzir cartazes e 

folhetos para divulgar eventos da escola ou 
da comunidade, utilizando linguagem 
persuasiva e elementos textuais e visuais 

(tamanho da letra, leiaute, imagens) 
adequados ao gênero, considerando a 

situação comunicativa e o tema/assunto do 
texto. 
 

*EF02LP19 - Planejar e produzir, em 
colaboração com os colegas e com a ajuda 

do professor, notícias curtas para público 
infantil, para compor jornal falado que possa 
ser repassado oralmente ou em meio digital, 

em áudio ou vídeo, dentre outros gêneros do 
campo jornalístico, considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto do texto. 
 
*EF02LP22 - Planejar e produzir, em 

colaboração com os colegas e com a ajuda 
do professor, pequenos relatos de 

experimentos, entrevistas, verbetes de 
enciclopédia infantil, dentre outros gêneros 
do campo investigativo, digitais ou 

 

SEDU Digital no Youtube- Este canal disponibiliza 
videoaulas de diversificados temas elaboradas para 
atender os alunos e professores da rede durante o 

período de pandemia:  
https://www.youtube.com/channel/UCH8UuMElRnv-

ukHEmq246bw 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCH8UuMElRnv-ukHEmq246bw
https://www.youtube.com/channel/UCH8UuMElRnv-ukHEmq246bw


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

*Habilidade estruturante e específica do ano/série. 
 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

3º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 

HABILIDADES ESPECÍFICAS 
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS  

impressos, considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto/finalidade do 
texto. 
 

*EF02LP23 - Planejar e produzir, com certa 
autonomia, pequenos registros de 

observação de resultados de pesquisa, 
coerentes com um tema investigado. 
 

*EF02LP24/ES - Planejar e produzir, em 
colaboração com os colegas e com a ajuda 

do professor, relatos de experimentos, 
registros de observação, entrevistas, dentre 
outros gêneros do campo investigativo, que 

possam ser repassados oralmente por meio 
de ferramentas digitais, em áudio ou vídeo, 

considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do texto, a fim de 
manter a adequação ao tema e produzir com 

autonomia gradativa 
 

*EF02LP25 - Identificar e reproduzir, em 
relatos de experimentos, entrevistas, 
verbetes de enciclopédia infantil, digitais ou 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

*Habilidade estruturante e específica do ano/série. 
 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

3º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 

HABILIDADES ESPECÍFICAS 
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS  

impressos, a formatação e diagramação 

específica de cada um desses gêneros, 
inclusive em suas versões orais. 
 

*EF02LP28 - Reconhecer o conflito gerador 
de uma narrativa ficcional e sua resolução, 

além de palavras, expressões e frases que 
caracterizam personagens e ambientes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

*Habilidade estruturante e específica do ano/série. 
 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

4º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 

HABILIDADES ESPECÍFICAS 
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS  
 

 Compreensão em 
leitura 

 
 
 Escrita colaborativa 
 
 
 Forma de composição 
do texto 

 
 
 
 Planejamento e 
produção de texto 

 
 
 Produção de textos 
 
 
 Compreensão em 
leitura 

 
 
 
 

 
*EF03LP11 Ler e compreender, com autonomia, 

textos injuntivos instrucionais (receitas, 
instruções de montagem etc.), com a estrutura 
própria desses textos (verbos imperativos, 

indicação de passos a ser seguidos) e mesclando 
palavras, imagens e recursos gráfico-visuais, 

considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 
 

*EF03LP12 Ler e compreender, com autonomia, 
cartas pessoais e diários, com expressão de 

sentimentos e opiniões, dentre outros gêneros do 
campo da vida cotidiana, de acordo com as 
convenções do gênero carta e considerando a 

situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 
 

*EF03LP13/ES Planejar e produzir cartas 
pessoais e diários, mediante ajuda do professor, 
com expressão de sentimentos e opiniões, dentre 

outros gêneros do campo da vida cotidiana, de 
acordo com as convenções dos gêneros carta e 

diário e considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 

 
Site com o novo Currículo do Espírito Santo 

 
Documentos oficiais e materiais de apoio. 
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/ 

 
 

Currículo Interativo 

O Currículo Interativo é uma plataforma de busca que 

reúne objetos e recursos digitais para apoiar professores e 

alunos em processos de ensino e de aprendizagem. 

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

 
 

Plano de aula - Rodas de leitura 
https://cutt.ly/9jG0IS6 

 
 
Plano de aula - Receitas: para que servem e onde 

encontrá-las? 
https://cutt.ly/sjG0C8h 

 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
https://cutt.ly/9jG0IS6
https://cutt.ly/sjG0C8h


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

*Habilidade estruturante e específica do ano/série. 
 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

4º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 

HABILIDADES ESPECÍFICAS 
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*EF03LP14 Planejar e produzir textos injuntivos 

instrucionais, com a estrutura própria desses 
textos (verbos imperativos, indicação de passos a 
ser seguidos) e mesclando palavras, imagens e 

recursos gráfico-visuais, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto. 

 
*EF03LP16 Identificar e reproduzir, em textos 
injuntivos instrucionais (receitas, instruções de 

montagem, digitais ou impressos), a formatação 
própria desses textos (verbos imperativos, 

indicação de passos a ser seguidos) e a 
diagramação específica dos textos desses gêneros 
(lista de ingredientes ou materiais e instruções de 

execução – "modo de fazer"). 
 

*EF03LP18 Ler e compreender, com autonomia, 
cartas dirigidas a veículos da mídia impressa ou 
digital (cartas de leitor e de reclamação a jornais, 

revistas) e notícias, dentre outros gêneros do 
campo jornalístico, de acordo com as convenções 

do gênero carta e considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto. 

 
 

EscoLar – O site do programa EscoLar dispõe de 
atividades de apoio à aprendizagem para os professores: 
https://sedu.es.gov.br/escolar/ 

 
 

Canal da SeduES no Youtube- Este canal disponibiliza 
videoaulas de diversificados temas elaboradas para 
atender os alunos e professores da rede durante o período 

de pandemia: https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-
4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists 

 
SEDU Digital - Esse ambiente possui salas virtuais para 
envio de conteúdos digitais e atividades para alunos 

(Google sala de Aula), distribuição de tarefas, elaboração 
de questionários de verificação de aprendizagem, 

comunicação em tempo real usando o Meet, dentre outras 
ferramentas disponíveis. 
https://sedudigital.edu.es.gov.br/ 

 
SEDU Digital no Youtube- Este canal disponibiliza 

videoaulas de diversificados temas elaboradas para 
atender os alunos e professores da rede durante o período 

https://sedu.es.gov.br/escolar/
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists
https://sedudigital.edu.es.gov.br/


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

*Habilidade estruturante e específica do ano/série. 
 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

4º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 

HABILIDADES ESPECÍFICAS 
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS  

 
*EF03LP19 Identificar e discutir o propósito do 

uso de recursos de persuasão (cores, imagens, 
escolha de palavras, jogo de palavras, tamanho 
de letras) em textos publicitários e de 

propaganda, como elementos de convencimento. 
 

*EF03LP20 Produzir cartas dirigidas a veículos 
da mídia impressa ou digital (cartas do leitor ou 
de reclamação a jornais ou revistas), dentre 

outros gêneros do campo político-cidadão, com 
opiniões e críticas, de acordo com as convenções 

do gênero carta e considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto. 
 

*EF03LP21 Produzir anúncios publicitários, 
textos de campanhas de conscientização 

destinados ao público infantil, observando os 
recursos de persuasão utilizados nos textos 
publicitários e de propaganda (cores, imagens, 

slogan, escolha de palavras, jogo de palavras, 
tamanho e tipo de letras, diagramação). 

 

de pandemia:  
https://www.youtube.com/channel/UCH8UuMElRnv-

ukHEmq246bw 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCH8UuMElRnv-ukHEmq246bw
https://www.youtube.com/channel/UCH8UuMElRnv-ukHEmq246bw


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

*Habilidade estruturante e específica do ano/série. 
 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

4º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 

HABILIDADES ESPECÍFICAS 
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS  

*EF03LP22 Planejar e produzir, em colaboração 
com os colegas, telejornal para público infantil 

com algumas notícias e textos de campanhas que 
possam ser repassados oralmente ou em meio 
digital, em áudio ou vídeo, considerando a 

situação comunicativa, a organização específica 
da fala nesses gêneros e o tema/assunto/ 

finalidade dos textos. 
 
*EF03LP24 Ler/ouvir e compreender, com 

autonomia, relatos de observações e de pesquisas 
em fontes de informações, considerando a 

situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 
 
*EF03LP25/ES Planejar e produzir textos para 

apresentar resultados de observações e de 
pesquisas em fontes de informações, incluindo, 

quando pertinente, imagens, diagramas e 
gráficos, ou tabelas simples, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

*Habilidade estruturante e específica do ano/série. 
 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

5º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 
HABILIDADES ESPECÍFICAS 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS  
 
 
 Construção do sistema 
alfabético e da 
ortografia 

 
 Estratégia de leitura 
 
 Compreensão 
 
 
 Pontuação 
 
 Compreensão em 
leitura 

 
 
 Escrita colaborativa 
 
 
 Forma de composição 
do texto 

 
 Compreensão em 
leitura 

 

 
 
*EF04LP01 Grafar palavras utilizando regras de 

correspondência fonema-grafema regulares 
diretas e contextuais. 

 
*EF04LP02 Ler e escrever, corretamente, 
palavras com sílabas VV e CVV em casos nos quais 

a combinação VV (ditongo) é reduzida na língua 
oral (ai, ei, ou). 

 
EF15LP03 Localizar informações explícitas e 
implícitas em textos. 

 
EF35LP03 Identificar a ideia central do texto, 

demostrando compreensão global. 
 
*EF04LP05 Identificar a função na leitura e usar, 

adequadamente, na escrita ponto final, de 
interrogação, de exclamação, dois-pontos e 

travessão em diálogos (discurso direto), vírgula 
em enumerações e em separação de vocativo e de 
aposto.. 

 

 
 
Site com o novo Currículo do Espírito Santo 

 
Documentos oficiais e materiais de apoio. 

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

Currículo Interativo 

O Currículo Interativo é uma plataforma de busca que 

reúne objetos e recursos digitais para apoiar professores e 

alunos em processos de ensino e de aprendizagem. 

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

 
 
EscoLar – O site do programa EscoLar dispõe de 

atividades de apoio à aprendizagem para os professores: 
https://sedu.es.gov.br/escolar/ 

 
 
Canal da SeduES no Youtube- Este canal disponibiliza 

videoaulas de diversificados temas elaboradas para 
atender os alunos e professores da rede durante o período 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
https://sedu.es.gov.br/escolar/


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

*Habilidade estruturante e específica do ano/série. 
 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

5º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESTRUTURANTES E/OU 
HABILIDADES ESPECÍFICAS 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS  
 Leitura de imagens em 
narrativas visuais 

 
 Morfologia 
 
 Compreensão em 
leitura 

 
 
 Escrita colaborativa 
 
 Planejamento e 
produção de texto 

 
 
 Compreensão em 
leitura 

 
 Imagens analíticas em 
textos 

 
 Produção de textos 
 
 Morfologia 
 
 Pesquisa 

*EF04LP09 Ler e compreender, com autonomia, 
boletos, faturas e carnês, dentre outros gêneros 
do campo da vida cotidiana, de acordo com as 

convenções dos gêneros (campos, itens 
elencados, medidas de consumo, código de 

barras) e considerando a situação comunicativa e 
a finalidade do texto, oportunizando o trabalho 
interdisciplinar com as habilidades (EF04MA10) e 

(EF04MA25), de Matemática.  
 

*EF04LP10 Ler e compreender, com autonomia, 
cartas pessoais de reclamação, dentre outros 
gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo 

com as convenções do gênero carta e 
considerando a situação comunicativa e o 

tema/assunto/finalidade do texto. 
 
*EF04LP11 Planejar e produzir, com autonomia, 

cartas pessoais de reclamação, dentre outros 
gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo 

com as convenções do gênero carta e com a 
estrutura própria desses textos (problema, 
opinião, argumentos), considerando a situação 

de pandemia: https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-
4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists 
 

SEDU Digital - Esse ambiente possui salas virtuais para 
envio de conteúdos digitais e atividades para alunos 

(Google sala de Aula), distribuição de tarefas, elaboração 
de questionários de verificação de aprendizagem, 
comunicação em tempo real usando o Meet, dentre outras 

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

 
SEDU Digital no Youtube- Este canal disponibiliza 
videoaulas de diversificados temas elaboradas para 

atender os alunos e professores da rede durante o período 
de pandemia:  

https://www.youtube.com/channel/UCH8UuMElRnv-
ukHEmq246bw 
 

LEITURA PARA APRENDER MELHOR 
 

https://novaescola.org.br/conteudo/6419/leitura-para-
aprender-melhor 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists
https://sedudigital.edu.es.gov.br/
https://www.youtube.com/channel/UCH8UuMElRnv-ukHEmq246bw
https://www.youtube.com/channel/UCH8UuMElRnv-ukHEmq246bw
https://novaescola.org.br/conteudo/6419/leitura-para-aprender-melhor
https://novaescola.org.br/conteudo/6419/leitura-para-aprender-melhor
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VIDEOAULAS  
 
 Compreensão de 
textos orais 

 
 
 Escrita Autônoma 
 
 Morfologia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comunicativa e o tema/assunto/finalidade do 
texto. 
 

*EF04LP13 Identificar e reproduzir, em textos 
injuntivos instrucionais (instruções de jogos 

digitais ou impressos), a formatação própria 
desses textos (verbos imperativos, indicação de 
passos a ser seguidos) e formato específico dos 

textos orais ou escritos desses gêneros (lista/ 
apresentação de materiais e instruções/passos de 

jogo). 
 
EF15LP14 Construir o sentido de histórias em 

quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e 
palavras e interpretando recursos gráficos (tipos 

de balões, de letras, onomatopeias) 
 
*EF04LP14 Identificar, em notícias, fatos, 

participantes, local e momento/tempo da 
ocorrência do fato noticiado. 

 
EF35LP14 Identificar em textos e usar na 
produção textual pronomes pessoais, possessivos 

A mesma notícia por pontos de vistas diferentes 
https://cutt.ly/KjGNvpP 
 

https://cutt.ly/KjGNvpP
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e demonstrativos, como recurso coesivo 
anafórico. 
 

*EF04LP15 Distinguir fatos de 
opiniões/sugestões em textos (informativos, 

jornalísticos, publicitários etc. 
 
 

*EF04LP16/ES Produzir notícias sobre fatos 
ocorridos na comunidade, no universo escolar, 

digitais ou impressas, para o jornal da escola, 
noticiando os fatos e seus atores e comentando 
decorrências, de acordo com as convenções do 

gênero notícia e considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto. 

 
*EF04LP17 Produzir jornais radiofônicos ou 
televisivos e entrevistas veiculadas em rádio, TV 

e na internet, orientando-se por roteiro ou texto e 
demonstrando conhecimento dos gêneros jornal 

falado/televisivo e entrevista, considerando 
temáticas relevantes para a comunidade local e o 
interesse dos alunos.  
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*EF04LP19 Ler e compreender textos 
expositivos de divulgação científica para crianças, 
considerando a situação comunicativa e o tema/ 

assunto do texto. 
 

*EF04LP20/ES Reconhecer a função de gráficos, 
diagramas e tabelas, em textos, como forma de 
apresentação de dados e informações. 

 
EF35LP17 Buscar e selecionar, com o apoio do 

professor, informações de interesse sobre 
fenômenos sociais e naturais, em textos que 
circulam em meios impressos ou digitais. 

 
EF35LP19 Recuperar as ideias principais em 

situações formais de escuta de exposições, 
apresentações e palestras. 
 

*EF04LP21/ES Planejar e produzir textos sobre 
temas de interesse, com base em resultados de 

observações e pesquisas em fontes de 
informações impressas ou eletrônicas, incluindo, 
quando pertinente, imagens e gráficos, ou tabelas 
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simples, considerando a situação comunicativa e 
o tema/assunto do texto. 
 

*EF04LP22 Planejar e produzir, com certa 
autonomia, verbetes de enciclopédia infantil, 

digitais ou impressos, considerando a situação 
comunicativa e o tema/ assunto/finalidade do 
texto. 

 
EF35LP14 Identificar em textos e usar na 

produção textual pronomes pessoais, possessivos 
e demonstrativos, como recurso coesivo anafórico 
 

 
 


