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DIRETRIZES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ao longo destes meses, nos quais não ocorreram aulas presenciais, foi feito um grande
esforço, por parte da Secretaria de Estado da Educação e das Secretarias Municipais de
Educação, para garantir que os nossos estudantes mantivessem algum tipo de vínculo
com a escola, com ações voltadas para o seu aprendizado.
Entretanto, considerando a extensão do período de pandemia até o momento e as
medidas de proteção à saúde demandadas para o retorno do ano letivo, cabe lançar
um outro olhar sobre a organização curricular, que deverá ser cumprida em, no
mínimo 800h, de acordo com o Parecer CNE/CP Nº 05/20201, aprovado em 28 de abril
de 2020. Destaca-se, ainda, a necessidade da elaboração de um documento que dê
suporte às redes estadual e municipais, fortalecendo a implementação do Currículo do
Espírito Santo, iniciada neste ano de 2020, e o regime de colaboração entre a
Secretaria de Estado da Educação e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de
Educação (Undime).
A partir do documento curricular vigente para ensino fundamental (Currículo do
Espírito Santo, 2018) 2, foi realizada, em conjunto com a Undime, uma análise e a
classificação das habilidades e conhecimentos nele contido, visando dar suporte ao
planejamento docente no retorno das atividades letivas e à melhoria de propostas
para o processo de ensino e aprendizagem.
Para facilitar a compreensão das diretrizes propostas neste documento, cabe definir:




habilidades ou conhecimentos estruturantes são as habilidades introdutórias
que possuem um papel essencial para garantir a progressão das aprendizagens
no ensino fundamental e também o desenvolvimento das competências
específicas da área de conhecimento/componente curricular;
habilidades ou conhecimentos de desdobramento são as habilidades que
desenvolvem processos cognitivos complementares aos objetos de
conhecimento.

Inicialmente, para a produção destas diretrizes curriculares, foram listadas as
habilidades e/ou os conhecimentos que nossos estudantes deveriam ter desenvolvido
em um contexto normal de atividades. Já a partir da ocorrência da pandemia, foram
elencadas as habilidades e/ou os conhecimentos tratados nas videoaulas para, desse
modo, estabelecer as habilidades ou os conhecimentos estruturantes que,
preferencialmente, devem ser abordados ou revisitados pelos professores no seu
planejamento para o retorno às atividades letivas.
A elaboração destas diretrizes curriculares deu-se a partir do que está prescrito pelo
Currículo do Espírito Santo, alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), cuja
construção contou com a participação de professores das redes estadual e municipais
1

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=145011-pcp00520&category_slug=marco-2020-pdf&Itemid=30192
2
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/

do Espírito Santo3, que também utilizaram como base as orientações curriculares do
Mapa de Foco do Instituto Reúna4, além do Documento de Transição5, produzido no
início deste ano pela Secretaria de Educação. Nessas diretrizes curriculares, estão
identificadas as habilidades classificadas como estruturantes (HE) e de desdobramento
(HD) a serem desenvolvidas em cada ano/componente curricular. Na coluna “prérequisito”, estão indicadas as habilidades que, uma vez desenvolvidas, podem oferecer
maior suporte para o desenvolvimento da habilidade estruturante ou de
desdobramento correspondente.
Essa indicação visa sugerir um caminho de organização curricular considerando a
progressão das aprendizagens, mas sua aplicação deve ser analisada no contexto de
cada escola. Também são apontadas as habilidades abordadas pelas videoaulas ou
outras formas de APNPs na rede estadual, ficando a última coluna em branco para que
cada escola complete essas diretrizes a partir da sua realidade. É importante ressaltar
que na coluna “videoaula” estão identificadas as habilidades que foram abordadas,
mas que, não necessariamente, foram totalmente contempladas. Compete à escola
uma análise a partir de avaliações diagnósticas, sobre quais dessas habilidades
precisam ser retomadas e contextualizadas para a melhoria do aprendizado dos
estudantes.
É preciso ressaltar, ainda, que as diretrizes curriculares propostas neste documento
levam em consideração a necessidade de certos cuidados em relação às habilidades ou
conhecimentos que dependem de propostas coletivas ou que demandem
compartilhamento de objetos. Nesse caso, mesmo entendendo que alguns deles sejam
estruturantes, principalmente no que tange aos componentes curriculares de
Educação Física e de Arte, nesse contexto de pandemia, foram classificados como de
desdobramento, observando que o trabalho docente a ser realizado a partir deles deve
ser planejado e adaptado com muito cuidado e zelo pela saúde e segurança de todos
os envolvidos.

3

Baixo Guandú, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Domingos Martins e Linhares.
https://institutoreuna.org.br/projeto/mapas-de-foco-bncc/
5
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
4

CIÊNCIAS – 1º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL
PREREQUISITO

HABILIDADES DO CURRÍCULO

CLASSIFICAÇÃO

HABILIDADES
ABORDADAS
VIDEOAULA OUTRAS
AÇÕES

EF01CI01 Comparar características de diferentes materiais presentes em objetos de
uso cotidiano, discutindo sua origem, os modos como são descartados e como podem
ser usados de forma mais consciente.

HE

EF01CI02/ES Localizar e nomear partes do corpo humano, explicando suas funções e

HE

representando por meio de desenhos, recortes, modelagem e outras formas de
expressão, reconhecendo e respeitando a diversidade étnica, de gênero, de formas, de
tamanhos etc.
EF01CI03/ES Identificar dentre os próprios hábitos cotidianos aqueles relacionados à
EF01CI02/ES

higiene do corpo (lavar as mãos antes de comer, escovar os dentes, limpar os olhos, o
nariz e as orelhas etc.) e discutir sua importância na preservação da saúde individual e
coletiva, construindo sua autonomia no cuidado consigo mesmo e com o seu corpo.

HE

EF01CI02/ES

EF01CI04 Comparar características físicas entre os colegas, reconhecendo adiversidade e
a importância da valorização, do acolhimento e do respeito às diferenças.

HE

EF01CI05/ES Identificar e nomear diferentes escalas de tempo: os períodos diários

HE

(manhã, tarde, noite) e a sucessão de dias, semanas, meses e anos, reconhecendo as
formas como foram interpretadas e representadas em diferentes épocas e diferentes
culturas.

CIÊNCIAS – 1º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL
PREREQUISITO

HABILIDADES DO CURRÍCULO

CLASSIFICAÇÃO

HABILIDADES
ABORDADAS
VIDEOAULA OUTRAS
AÇÕES

EF01CI06/ES Estabelecer relações entre a sucessão de dias e noites e o ciclo de vida e

as atividades diárias dos seres vivos, inclusive os seres humanos, selecionando
exemplos do seu cotidiano e da sua realidade local. *

*

(Atenção com possível abordagem no ano anterior, na transição curricular em 2020)

HD

CIÊNCIAS – 2º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL
PREREQUISITO

HABILIDADES DO CURRÍCULO

CLASSIFICAÇÃO

HABILIDADES
ABORDADAS
VIDEOAULA OUTRAS
AÇÕES

EF02CI01 - Identificar de que materiais (metais, madeira, vidro etc.) são feitos os objetos que
fazem parte da vida cotidiana, como esses objetos são utilizados e com quais materiais eram
produzidos no passado.

HD

EF01CI01

EF02CI02 - Propor o uso de diferentes materiais para a construção de objetos de uso cotidiano,
tendo em vista algumas propriedades desses materiais (flexibilidade, dureza, transparência
etc.)

HD

EF01CI01 e
EF02CI02

EF02CI03/ES - Discutir os cuidados necessários à prevenção de acidentes domésticos (objetos
cortantes e inflamáveis, eletricidade, produtos de limpeza, medicamentos etc.), identificando
possíveis situações de risco no meio em que vive e relacionando atitudes para evitá-las.

HE

*EF02CI04/ES - Selecionar e listar plantas e animais que fazem parte de seu cotidiano,
descrevendo suas principais características (tamanho, forma, cor, fase da vida, local onde se
desenvolvem etc.) em diferentes linguagens e mídias, inclusive a digital, e relacionando-as ao
ambiente em que vivem.

HE

*EF02CI05/ES - Investigar a importância da água e da luz para a manutenção da vida de
plantas do bioma local e dos ecossistemas em geral.

HE

EF02CI04

CIÊNCIAS – 2º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL
PREREQUISITO

HABILIDADES DO CURRÍCULO

CLASSIFICAÇÃO

HABILIDADES
ABORDADAS
VIDEOAULA OUTRAS
AÇÕES

EF02CI04 e
EF02CI05

*EF02CI06/ES - Identificar as principais partes de uma planta (raiz, caule, folhas, flores e
frutos) e a função desempenhada por cada uma delas, e analisar as relações entre as plantas, o
ambiente e os demais seres vivos, reconhecendo o saber popular de diferentes regiões no uso
das plantas, tanto para fins culinários, quanto medicinais.

HE

*

EF02CI07/ES - Identificar, registrar e descrever (em diferentes linguagens e mídias) as
posições do sol no céu, utilizando como referência a sombra projetada pelos objetos ao longo
do dia e correlacionando-as a diferentes referenciais, tais como a marcação do tempo e a
paisagem local (horizonte, edifícios, o próprio corpo etc.).

HE

EF02CI08 - Comparar o efeito da radiação solar (aquecimento e reflexão) em diferentes tipos
de superfície (água, areia, solo, superfícies escura, clara e metálica etc.)

HD

*(Atenção com possível abordagem no ano anterior, na transição curricular em 2020)

CIÊNCIAS – 3º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL
PREREQUISITO

HABILIDADES DO CURRÍCULO

CLASSIFICAÇÃO

HABILIDADES
ABORDADAS
VIDEOAULA OUTRAS
AÇÕES

EF02CI02/ES

EF03CI01/ES Produzir sons a partir da interação com diferentes objetos, relacionando a

HD

produção do som com a vibração de partes desses objetos, reconhecendo o uso desse
fenômeno no funcionamento de instrumentos musicais da cultura regional e global.
*EF03CI02/ES Experimentar e relatar o que ocorre com a passagem da luz por meio de
EF02CI02/ES

objetos transparentes (copos, janelas de vidro, lentes, prismas, água etc.), no contato com
superfícies polidas (espelhos) e na intersecção com objetos opacos (paredes, pratos,
pessoas e outros objetos de uso cotidiano), selecionando exemplos de aplicações
tecnológicas desse fenômeno.

HD

*EF03CI03/ES Identificar os efeitos de diferentes condições do ambiente em termos de som

e luz nos seres vivos e discutir hábitos necessários para a manutenção da saúde auditiva e
visual.

HE

EF03CI04/ES Identificar características sobre o modo de vida (o que comem, como se
EF02CI04/ES

reproduzem, como se deslocam etc.) dos animais mais comuns no ambiente próximo,
representando essas características em diferentes linguagens, inclusive por meio de
desenhos, recortes, modelagem e outras formas de expressão.

HE

CIÊNCIAS – 3º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL
PREREQUISITO

HABILIDADES DO CURRÍCULO

CLASSIFICAÇÃO

HABILIDADES
ABORDADAS
VIDEOAULA OUTRAS
AÇÕES

EF01CI04/ES
e
EF03CI04/ES

EF03CI05/ES Descrever e comunicar, em diferentes linguagens e formas de expressão, as

alterações que ocorrem durante o ciclo de vida dos animais, inclusive o ser humano,
selecionando exemplos do bioma local e discutindo a importância dos cuidados necessários
em cada etapa desse ciclo.

HE

EF03CI06/ES Comparar alguns animais e organizar grupos com base em características

externas comuns (presença de penas, pelos, escamas, bico, garras, antenas, patas etc.),
identificando aqueles que são característicos do bioma local e representando essas
informações em diferentes linguagens e formas de expressão.

HD

*EF03CI07/ES Identificar características da Terra (como seu formato, a presença de água,
EF02CI07/ES

EF01CI05/ES
e
EF02CI07/ES

solo, etc.), com base na observação, manipulação e comparação de diferentes formas de
representação do planeta (mapas, globos, fotografias, maquetes, simulações digitais, etc.)
e da realização de experiências e práticas de campo.

HE

*EF03CI08/ES Observar, identificar e registrar os períodos diários (dia e/ou noite) em que o

sol, demais estrelas, lua e planetas estão visíveis no céu, reconhecendo que esses
fenômenos astronômicos visíveis são cíclicos e que podem ser identificados por outros
marcadores, como aqueles relacionados à cultura e aos ciclos produtivos da vida no
campo, no mar, nos rios, entre outros.

HE

CIÊNCIAS – 3º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL
PREREQUISITO

HABILIDADES DO CURRÍCULO

CLASSIFICAÇÃO

HABILIDADES
ABORDADAS
VIDEOAULA OUTRAS
AÇÕES

*EF03CI09/ES Comparar diferentes amostras de solo de nosso ambiente próximo,

registrando suas principais características (como cor, textura, cheiro, tamanho das
partículas, permeabilidade etc.) em diferentes linguagens e formas de expressão, a partir
dos dados coletados na realização de experiências e práticas de campo.
EF02CI05/ES
e
EF02CI06/ES

*

HE

*

EF03CI10/ES Identificar os diferentes usos do solo (plantação e extração de materiais,

dentre outras possibilidades), reconhecendo a importância do solo para a agricultura e
para a vida e para a cultura local e global, discutindo os efeitos dessas diferentes formas de
utilização pelo ser humano.

*(Atenção com possível abordagem no ano anterior, na transição curricular em 2020)

HD

CIÊNCIAS – 4º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL
PREREQUISITO

HABILIDADES DO CURRÍCULO

CLASSIFICAÇÃO

HABILIDADES
ABORDADAS
VIDEOAULA OUTRAS
AÇÕES

EF02CI01/ES

EF01CI01 e
EF02CI01/ES

EF04CI02

EF03CI04/ES
e
EF03CI05/ES

*EF04CI01/ES Identificar misturas na vida diária, com base em suas propriedades físicas
observáveis, reconhecendo sua composição, sua utilização e sua importância em diferentes
atividades do cotidiano.

HE

*EF04CI02 Testar e relatar transformações nos materiais do dia a dia quando expostos a
diferentes condições (aquecimento, resfriamento, luz e umidade).

HE

*EF04CI03 Concluir que algumas mudanças causadas por aquecimento ou resfriamento
são reversíveis (como as mudanças de estado físico da água) e outras não (como o
cozimento do ovo, a queima do papel etc.).

HE

*EF04CI04/ES Analisar e construir cadeias alimentares simples, reconhecendo a posição
ocupada pelos seres vivos nessas cadeias e o papel do Sol como fonte primária de energia na
produção de alimentos, comparando cadeias alimentares do bioma local com as de outros
biomas e representando essas informações em diferentes mídias e linguagens.

HE

CIÊNCIAS – 4º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL
PREREQUISITO

HABILIDADES DO CURRÍCULO

CLASSIFICAÇÃO

HABILIDADES
ABORDADAS
VIDEOAULA OUTRAS
AÇÕES

*EF04CI05 Descrever e destacar semelhanças e diferenças entre o ciclo da matéria e o fluxo de
energia entre os componentes vivos e não vivos de um ecossistema, destacando os efeitos da
interação da comunidade local com o ecossistema em que vive e propondo formas de
promover o desenvolvimento da consciência ambiental e de atitudes sustentáveis.
*EF04CI06 Relacionar a participação de fungos e bactérias no processo de decomposição,
reconhecendo a importância ambiental deste processo.
*EF04CI07 Verificar a participação de microrganismos na produção de alimentos,
combustíveis, medicamentos, entre outros.

EF01CI03/ES

EF02CI07/ES
e
EF03CI08/ES

*EF04CI08 Propor, a partir do conhecimento das formas de transmissão de alguns
microrganismos (vírus, bactérias e protozoários), atitudes e medidas adequadas para
prevenção de doenças a eles associadas.
*EF04CI09/ES Identificar os pontos cardeais, com base no registro e análise de observações da
paisagem local (sombras dos objetos, localização do oceano etc.) e da posição dos astros no
céu visível (posição do Sol, da lua, das constelações, etc.) em diferentes épocas do ano.

HD

HD

HD

HE
HE

CIÊNCIAS – 4º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL
PREREQUISITO

HABILIDADES DO CURRÍCULO

CLASSIFICAÇÃO

HABILIDADES
ABORDADAS
VIDEOAULA OUTRAS
AÇÕES

*

EF04CI10/ES Comparar as indicações dos pontos cardeais e da localização de pessoas e
objetos sobre o globo terrestre resultantes da utilização de diferentes instrumentos e recursos
tecnológicos (gnômon, bússola, localização por satélite etc.), reconhecendo o desenvolvimento
tecnológico envolvido e discutindo a sua utilização em diferentes situações.

EF01CI05/ES

*

*EF04CI11 Associar os movimentos cíclicos da Lua e da Terra a períodos de tempo
regulares e ao uso desse conhecimento para a construção de calendários em diferentes
culturas.

(Atenção com possível abordagem no ano anterior, na transição curricular em 2020)

HC

HE

CIÊNCIAS – 5º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL
PRE-

HABILIDADES DO CURRÍCULO

CLASSIFICAÇÃO

REQUISITO

HABILIDADES
ABORDADAS
VIDEOAULA OUTRAS
AÇÕES

EF01CI01,
EF02CI01/ES e
EF04CI02

EF05CI01/ES - Identificar e relatar os materiais que constituem diferentes objetos ao
explorar fenômenos da vida cotidiana, evidenciando suas propriedades físicas e químicas
(densidade, solubilidade, condutibilidade térmica e elétrica, respostas a forças magnéticas e
mecânicas etc.) e associar a aplicação desses materiais às suas propriedades.

HE

EF04CI03

EF05CI02/ES - Identificar os estados físicos da água e os processos de mudanças de estado
(fusão, vaporização, solidificação, liquefação e sublimação), aplicando esses conhecimentos
sobre as mudanças de estado físico da água para explicar o ciclo hidrológico e analisar suas
implicações na agricultura, no clima, na geração de energia elétrica, no provimento de água
potável e no equilíbrio dos ecossistemas regionais (ou locais).

HE

EF05CI03/ES - Identificar causas e efeitos sobre o equilíbrio ambiental, relacionados à
cobertura vegetal, e selecionar argumentos que justifiquem sua importância para a
manutenção do ciclo da água, a conservação dos solos, dos cursos de água e da qualidade
do ar atmosférico, evidenciando a situação atual de sua região.

HD

EF05CI04/ES - Reconhecer os tipos de recursos naturais e de corpos d'água presentes em
seu ambiente, como rios, lagos e mares, e identificar os principais usos da água e de outros
materiais nas atividades cotidianas para discutir e propor formas sustentáveis de utilização
desses recursos, selecionando exemplos de práticas sustentáveis.

HD

CIÊNCIAS – 5º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL
PRE-

HABILIDADES DO CURRÍCULO

CLASSIFICAÇÃO

REQUISITO

HABILIDADES
ABORDADAS
VIDEOAULA OUTRAS
AÇÕES

F04CI04/ES

EF04CI04/ES e
EF04CI06

EF05CI05 - Construir propostas coletivas para um consumo mais consciente e criar soluções
tecnológicas para o descarte adequado e a reutilização ou reciclagem de materiais
consumidos na escola e/ou na vida cotidiana.

HD

EF05CI06/ES- Identificar e descrever as partes que compõem o sistema digestório e o
respiratório, explicando suas funções e selecionar argumentos que justifiquem por que são
considerados corresponsáveis pelo processo de nutrição do organismo.

HE

EF05CI07/ES - Identificar e descrever as partes que compõem o sistema circulatório e
excretor, explicando suas funções e justificar a relação entre o funcionamento do sistema
circulatório, a distribuição dos nutrientes pelo organismo e a eliminação dos resíduos
produzidos.

HD

*EF05CI08/ES -Descrever os seus hábitos alimentares, comparando com os de seus colegas
e com o que é considerado ideal para a manutenção da saúde do organismo, listando e
classificando os alimentos (quantidade de vitaminas, minerais, lipídeos, proteínas e
carboidratos etc.), de forma a organizar um cardápio equilibrado com base nas
características dos grupos alimentares e nas necessidades individuais para a manutenção da
saúde do organismo.

HE

*

HD

EF05CI09/ES - Identificar e reconhecer hábitos de vida, em especial os alimentares,
discutindo a ocorrência, entre crianças e jovens, de distúrbios nutricionais e/ou psicológicos
(como anorexia, bulimia, obesidade, subnutrição etc.) e propondo ações que promovam a

CIÊNCIAS – 5º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL
PRE-

HABILIDADES DO CURRÍCULO

CLASSIFICAÇÃO

REQUISITO

HABILIDADES
ABORDADAS
VIDEOAULA OUTRAS
AÇÕES

saúde individual e coletiva.
EF05CI10/ES - Identificar algumas constelações no céu, a partir da observação do céu da sua
região e com o apoio de recursos (mapas celestes, instrumentos ópticos, aplicativos digitais,
entre outros), registrando os períodos do ano em que elas são visíveis e discutir como elas
foram observadas e interpretadas em diferentes épocas e culturas.

HD

EF02CI07,
EF03CI08 e
EF04CI09/ES

EF05CI11/ES - Associar o movimento diário do sol e dos demais astros celestes ao
movimento de rotação da Terra, identificando evidências que podem ser observadas pelo
movimento diário da posição do sol, na projeção de sombras e nas mudanças que ocorrem
no céu visível.

HE

EF02CI07,
EF03CI08,
EF04CI09/ES e
EF05CI11/ES

EF05CI12/ES - Concluir sobre a periodicidade das fases da Lua, com base na observação e no
registro das formas aparentes da lua no céu, discutindo a relação com a cultura de
diferentes épocas e regiões, de modo a identificar a influência das fases da lua na
organização do cotidiano e das formas de vida de diferentes sociedades.

HE

EF05CI13 - Projetar e construir dispositivos para observação à distância (luneta, periscópio
etc.), para observação ampliada de objetos (lupas, microscópios) ou para registro de
imagens (máquinas fotográficas) e discutir usos sociais desses dispositivos.

HD
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EF05CI14/ES - Observar e descrever o movimento de pessoas e objetos, destacando a
influência do referencial adotado, na determinação da posição, da trajetória e da rapidez.

*(Atenção com possível abordagem no ano anterior, na transição curricular em 2020)

HD

