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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-pcp005-
20&category_slug=marco-2020-pdf&Itemid=30192 
2 https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/ 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=145011-pcp005-20&category_slug=marco-2020-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=145011-pcp005-20&category_slug=marco-2020-pdf&Itemid=30192
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 “pré-
requisito”, 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. 
4 https://institutoreuna.org.br/projeto/mapas-de-foco-bncc/ 
5 https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/ 

https://institutoreuna.org.br/projeto/mapas-de-foco-bncc/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/


 

  EDUCAÇÃO FÍSICA– 1º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

PRE-

REQUISITO 

HABILIDADES DO CURRÍCULO CLASSIFICAÇÃO HABILIDADES 

ABORDADAS 

VIDEOAULA OUTRAS 

AÇÕES 

 (EF12EF01-01/ES) Experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos da cultura 
popular presentes no contexto comunitário e regional, reconhecendo e respeitando as 
diferenças individuais de desempenho dos colegas. A prática deve ser organizada de forma a 
exigir habilidades mais simples possibilitando o trabalho de uma atitude positiva com relação 
às diferenças e possibilidades de aprender e desenvolver-se continuamente. 

HD   

 (EF12EF02) Explicar, por meio de múltiplas linguagens (corporal, visual, oral e escrita), as 

brincadeiras e os jogos populares do contexto comunitário e regional, reconhecendo e 

valorizando a importância desses jogos e brincadeiras para suas culturas de origem. 

HE   

 (EF12EF03/ES) Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e jogos 

populares do contexto comunitário e regional, com base no reconhecimento das 

características dessas práticas. Como a modificação ou adaptação de regras de modo à torna-

las mais flexíveis ou adaptando-as às características do espaço, o que já pode ser de praxe 

dos estudantes nos lugares onde moram 

HE   

 (EF12EF04/ES) Colaborar na proposição e na produção de alternativas para a prática, em 

outros momentos e espaços, de brincadeiras e jogos e demais práticas corporais tematizadas 

na escola, produzindo textos (orais, escritos, audiovisuais) para divulgá-las na escola e na 

comunidade, estabelecendo interações com outras disciplinas tanto da mesma área de 

conhecimento quanto das demais, adaptando às possibilidades disponíveis no espaço escolar. 

HE   



  EDUCAÇÃO FÍSICA– 1º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

PRE-

REQUISITO 

HABILIDADES DO CURRÍCULO CLASSIFICAÇÃO HABILIDADES 

ABORDADAS 

VIDEOAULA OUTRAS 

AÇÕES 

 (EF12EF05-01/ES) Experimentar e fruir, prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo, 

a prática de esportes de marca e de precisão, identificando os elementos comuns a esses 

esportes e seus fundamentos, explorando capacidades físicas e motoras por meio de 

atividades lúdicas e criativas. 

HD   

 (EF12EF06-01/ES) Discutir a importância da observação das normas e das regras básicas dos 

esportes de marca e de precisão para assegurar a integridade própria e as dos demais 

participantes. 

HE   

 (EF12EF07) Experimentar, fruir e identificar diferentes elementos básicos da ginástica 

(equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais) e da ginástica geral, de 

forma individual e em pequenos grupos, adotando procedimentos de segurança. A aquisição 

da técnica deve ser desenvolvida gradativamente, respeitando características individuais dos 

estudantes e priorizando atividades lúdicas e criativas. 

HD   

 (EF12EF08-01/ES) Planejar e utilizar estratégias para a execução de diferentes elementos 

básicos da ginástica e da ginástica geral, considerando a utilização de habilidades motoras 

mais simples. 

HE   

 (EF12EF09) Participar da ginástica geral, identificando as potencialidades e os limites do 

corpo, e respeitando as diferenças individuais e de desempenho corporal. 

HD   



  EDUCAÇÃO FÍSICA– 1º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

PRE-

REQUISITO 

HABILIDADES DO CURRÍCULO CLASSIFICAÇÃO HABILIDADES 

ABORDADAS 

VIDEOAULA OUTRAS 

AÇÕES 

 (EF12EF10) Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita e audiovisual), 

as características dos elementos básicos da ginástica e da ginástica geral, identificando a 

presença desses elementos em distintas práticas corporais. 

HE   

 (EF12EF11-01/ES) Experimentar e fruir diferentes danças do contexto comunitário e regional 

(rodas cantadas, brincadeiras rítmicas e expressivas), e recriá-las, respeitando as diferenças 

individuais e de desempenho corporal, estimulando os estudantes a interagir com os colegas, 

e possibilitando que relatem o que sentiram durante as práticas. 

HD   

 (EF12EF12/ES) Identificar os elementos constitutivos (ritmo, espaço, gestos) das danças do 

contexto comunitário e regional, valorizando e respeitando as manifestações de diferentes 

culturas. Nessa fase, é recomendável situar o foco na ampliação das aprendizagens de 

movimentos, utilizando-os para conhecer-se, relacionar-se com os outros e explorar espaços, 

e não na execução da técnica da dança em si. 

HE   



 EDUCAÇÃO FÍSICA – 2º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

PRE-

REQUISITO 

HABILIDADES DO CURRÍCULO CLASSIFICAÇÃO HABILIDADES ABORDADAS 

VIDEOAULA OUTRAS 

AÇÕES 

 (EF12EF01-02/ES) Experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos da cultura 
popular presentes no contexto comunitário e regional, reconhecendo e respeitando as 
diferenças individuais de desempenho dos colegas. A exigência das habilidades passa das 
mais simples para as mais complexas, trabalhando uma atitude positiva com relação às 
diferenças e possibilidades de aprender e desenvolver-se continuamente. 

HD   

 (EF12EF02) Explicar, por meio de múltiplas linguagens (corporal, visual, oral e escrita), as 

brincadeiras e os jogos populares do contexto comunitário e regional, reconhecendo e 

valorizando a importância desses jogos e brincadeiras para suas culturas de origem. 

HE   

 (EF12EF03/ES) Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e 

jogos populares do contexto comunitário e regional, com base no reconhecimento das 

características dessas práticas. Como a modificação ou adaptação de regras de modo à 

torna-las mais flexíveis ou adaptando-as às características do espaço, o que já pode ser 

de praxe dos estudantes nos lugares onde moram 

HE   

 (EF12EF04/ES) Colaborar na proposição e na produção de alternativas para a prática, em 

outros momentos e espaços, de brincadeiras e jogos e demais práticas corporais 

tematizadas na escola, produzindo textos (orais, escritos, audiovisuais) para divulgá-las 

na escola e na comunidade, estabelecendo interações com outras disciplinas tanto da 

mesma área de conhecimento quanto das demais, adaptando às possibilidades 

disponíveis no espaço escolar. 

HE   



 EDUCAÇÃO FÍSICA – 2º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

PRE-

REQUISITO 

HABILIDADES DO CURRÍCULO CLASSIFICAÇÃO HABILIDADES ABORDADAS 

VIDEOAULA OUTRAS 

AÇÕES 

 (EF12EF05-02/ES) Experimentar e fruir, prezando pelo trabalho coletivo e pelo 
protagonismo, a prática de esportes de marca e de precisão, identificando os elementos 
comuns a esses esportes e seus fundamentos, explorando capacidades físicas e motoras 
por meio de atividades lúdicas e criativas, aumentando a complexidade por meio de 
movimentos que exijam mais habilidades motoras para execução.1 

HD   

 (EF12EF06-02/ES) Discutir a importância da observação das normas e das regras dos 
esportes de marca e de precisão para assegurar a integridade própria e as dos demais 
participantes. Discutir é um processo que demanda habilidades como análise da 
situação, defesa de pontos de vista, escuta de opiniões diversas, entre outras. O 
exercício da reflexão e discussão possibilita inter-relações com outros componentes 
curriculares, como a Língua Portuguesa.1 

HE   

 (EF12EF07-02/ES) Experimentar, fruir e identificar diferentes elementos básicos da 
ginástica (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais) e da 
ginástica geral, de forma individual e em pequenos grupos, adotando procedimentos de 
segurança. A aquisição da técnica deve ser desenvolvida gradativamente considerando a 
demanda de habilidades motoras mais complexas, respeitando características individuais 
dos estudantes e priorizando atividades lúdicas e criativas. 

HD   

 (EF12EF08-02/ES) Planejar e utilizar estratégias para a execução de diferentes elementos 
básicos da ginástica e da ginástica geral, considerando a experimentação de movimentos 
que exijam habilidades motoras mais complexas, de acordo com as características 
individuais dos estudantes por meio de atividades lúdicas e criativas. 

HE   



 EDUCAÇÃO FÍSICA – 2º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

PRE-

REQUISITO 

HABILIDADES DO CURRÍCULO CLASSIFICAÇÃO HABILIDADES ABORDADAS 

VIDEOAULA OUTRAS 

AÇÕES 

 (EF12EF09) Participar da ginástica geral, identificando as potencialidades e os limites do 
corpo, e respeitando as diferenças individuais e de desempenho corporal. 

HD   

 (EF12EF10) Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita e 
audiovisual), as características dos elementos básicos da ginástica e da ginástica geral, 
identificando a presença desses elementos em distintas práticas corporais. 

HE   

 (EF12EF11/ES) Experimentar e fruir diferentes danças do contexto comunitário e 
regional (rodas cantadas, brincadeiras rítmicas e expressivas), e recriá-las, respeitando as 
diferenças individuais e de desempenho corporal, estimulando os estudantes a interagir 
com os colegas, e possibilitando que relatem o que sentiram durante as práticas. 

HD   

 (EF12EF12/ES) Identificar os elementos constitutivos (ritmo, espaço, gestos) das danças 
do contexto comunitário e regional, valorizando e respeitando as manifestações de 
diferentes culturas. Nessa fase, é recomendável situar o foco na ampliação das 
aprendizagens de movimentos, utilizando-os para conhecer-se, relacionar-se com os 
outros e explorar espaços, e não na execução da técnica da dança em si. 

HE   

 

 

1 Habilidades (EF12EF05-02/ES e EF12EF06-02/ES). [Essas habilidades do 1º ano não foram vistas pelo estudante que está no 2º ano e, por isso, devem ser trabalhadas 
garantindo sua aprendizagem]. 

                                                           



 EDUCAÇÃO FÍSICA – 3º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

PRE-

REQUISITO 

HABILIDADES DO CURRÍCULO CLASSIFICAÇÃO HABILIDADES ABORDADAS 

VIDEOAULA OUTRAS 

AÇÕES 

 (EF35EF01-03/ES) Experimentar e fruir brincadeiras e jogos populares do Brasil e do 
mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e africana, e recriá-los, valorizando a 
importância desse patrimônio histórico cultural. É interessante que os estudantes sejam 
apresentados a conceitos sobre patrimônio cultural para que reconheçam e valorizem as 
aprendizagens sobre os jogos e brincadeiras, com exigências motoras simples, que não 
façam parte do seu cotidiano. 

HD   

 (EF35EF02-03/ES) Planejar e utilizar estratégias para possibilitar a participação segura de 
todos os estudantes em brincadeiras e jogos populares do Brasil e de matriz indígena e 
africana, propondo atividades menos familiares aos estudantes, que não necessariamente 
façam parte do cotidiano dos estudantes, além de explorar conhecimentos sobre o corpo 
reconhecendo potenciais e limites corporais seus e de outros e, a partir daí, aja propondo 
estratégias para prática segura de todos. 

HD   

 (EF35EF03) Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita, 
audiovisual), as brincadeiras e os jogos populares do Brasil e de matriz indígena e africana 
explicando suas características e a importância desse patrimônio histórico cultural na 
preservação das diferentes culturas. 

HE   

 (EF35EF04) Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, na escola e fora dela, 
brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz indígena 
e africana, e demais práticas corporais tematizadas na escola, adequando-as aos espaços 
públicos disponíveis. 

HE   

 



 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 3º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

PRE-

REQUISITO 

HABILIDADES DO CURRÍCULO CLASSIFICAÇÃO HABILIDADES ABORDADAS 

VIDEOAULA OUTRAS 

AÇÕES 

 (EF35EF05-03/ES) Experimentar e fruir diversos tipos de esportes de campo e taco, 
rede/parede e invasão, identificando seus elementos comuns e criando estratégias 
individuais e coletivas básicas para sua execução, prezando pelo trabalho coletivo e pelo 
protagonismo. Com ênfase na participação e não no resultado.2 

HD   

 (EF35EF06) Diferenciar os conceitos de jogo e esporte, identificando as características que 
os constituem na contemporaneidade e suas manifestações (profissional e 
comunitária/lazer).2 

HE   

 (EF35EF07-03/ES) Experimentar e fruir, de forma coletiva, combinações de diferentes 
elementos da ginástica geral (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem 
materiais), propondo coreografias com diferentes temas do cotidiano. 

HD   

 (EF35EF08) Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios na execução de elementos 
básicos de apresentações coletivas de ginástica geral, reconhecendo as potencialidades e 
os limites do corpo e adotando procedimentos de segurança. 

HD   

 (EF35EF09/ES) Experimentar, recriar e fruir danças populares do Brasil e do mundo e 
danças de matriz indígena, africana e europeia, valorizando e respeitando os diferentes 
sentidos e significados dessas danças em suas culturas de origem e seus impactos na 
cultura local, regional ou nacional 

HD   



 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 3º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

PRE-

REQUISITO 

HABILIDADES DO CURRÍCULO CLASSIFICAÇÃO HABILIDADES ABORDADAS 

VIDEOAULA OUTRAS 

AÇÕES 

 (EF35EF10/ES) Comparar e identificar os elementos constitutivos comuns e diferentes 
(ritmo, espaço, gestos) em danças populares do Brasil e do mundo e danças de matriz 
indígena, africana e europeia. 

HE   

 (EF35EF11/ES) Formular e utilizar estratégias para a execução de elementos constitutivos 
das danças populares do Brasil e do mundo, e das danças de matriz indígena, africana e 
europeia. 

HE   

 (EF35EF12) Identificar situações de injustiça e preconceito geradas e/ou presentes no 
contexto das danças e demais práticas corporais e discutir alternativas para superá-las. 

HE   

 (EF35EF13/ES) Experimentar, fruir e recriar diferentes lutas presentes no contexto 
comunitário e regional e lutas de matriz indígena e africana, explorando seus signos e 
filosofia.2 

HD   

 (EF35EF14/ES) Planejar e utilizar técnicas e estratégias básicas (desequilíbrio, contusão, 
imobilização ou exclusão de um determinado espaço na combinação de ações de ataque e 
defesa) das lutas do contexto comunitário e regional e lutas de matriz indígena e africana 
experimentadas, respeitando o colega como oponente e as normas de segurança.2 

HD   

 (EF35EF15) Identificar as características das lutas do contexto comunitário e regional e 
lutas de matriz indígena e africana, reconhecendo as diferenças entre lutas e brigas e 
entre lutas e as demais práticas corporais.2 

HE   



2 Atenção: Habilidades [EF35EF05-03/ES, EF35EF06, EF35EF13/ES, EF35EF14/ES, EF35EF15] acrescentadas para este ano. 
 

                                                           



 EDUCAÇÃO FÍSICA – 4º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

PRE-

REQUISITO 

HABILIDADES DO CURRÍCULO CLASSIFICAÇÃO HABILIDADES 

ABORDADAS 

VIDEOAULA OUTRAS 

AÇÕES 

 (EF35EF01-04/ES) Experimentar e fruir brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, 
incluindo aqueles de matriz indígena, africana, europeia, entre outras, e recriá-los, 
valorizando a importância desse patrimônio histórico cultural. É interessante que os 
estudantes sejam apresentados a conceitos sobre patrimônio cultural para que reconheçam e 
valorizem as aprendizagens sobre os jogos e brincadeiras, com exigências motoras mais 
complexas, que não fazem parte do seu cotidiano, aprofundando a aprendizagem sobre a 
cultura na qual as brincadeiras e jogos se originaram. 

HD   

 (EF35EF02-04/ES) Planejar e utilizar estratégias para possibilitar a participação segura de 

todos os estudantes em brincadeiras e jogos populares do Brasil e de matriz indígena, 

africana, europeia, entre outras. Propondo atividades menos familiares aos estudantes, que 

não necessariamente façam parte do cotidiano dos estudantes, além de explorar 

conhecimentos sobre o corpo explorando a complexidade das práticas e a progressão do 

desenvolvimento motor e cognitivo reconhecendo potenciais e limites corporais seus e de 

outros e, a partir daí, aja propondo estratégias para prática segura de todos. 

HD   

 (EF35EF03) Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita, audiovisual), 

as brincadeiras e os jogos populares do Brasil e de matriz indígena e africana explicando suas 

características e a importância desse patrimônio histórico cultural na preservação das 

diferentes culturas. 

HE   



 EDUCAÇÃO FÍSICA – 4º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

PRE-

REQUISITO 

HABILIDADES DO CURRÍCULO CLASSIFICAÇÃO HABILIDADES 

ABORDADAS 

VIDEOAULA OUTRAS 

AÇÕES 

 (EF35EF04) Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, na escola e fora dela, 

brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e 

africana, e demais práticas corporais tematizadas na escola, adequando-as aos espaços 

públicos disponíveis. 

HE   

 (EF35EF05-04/ES) Experimentar e fruir diversos tipos de esportes de campo e taco, 

rede/parede e invasão, identificando seus elementos comuns e criando estratégias 

individuais e coletivas básicas para sua execução, prezando pelo trabalho coletivo e pelo 

protagonismo, por meio de atividades lúdicas e criativas. A experimentação dos esportes 

evidenciam as capacidades físicas, como a força muscular, a flexibilidade, o equilíbrio e a 

coordenação motora, e permitem discussões sobre a importância do seu desenvolvimento 

tanto para a aptidão física relacionada ao desempenho esportivo como para a saúde e 

qualidade de vida.3 

HD   

 (EF35EF06) Diferenciar os conceitos de jogo e esporte, identificando as características que os 

constituem na contemporaneidade e suas manifestações (profissional e comunitária/lazer).3 

HE   

 (EF35EF07-04/ES) Experimentar e fruir, de forma coletiva, combinações de diferentes 

elementos da ginástica geral (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem 

materiais), propondo coreografias com diferentes temas do cotidiano, por meio de atividades 

HD   



 EDUCAÇÃO FÍSICA – 4º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

PRE-

REQUISITO 

HABILIDADES DO CURRÍCULO CLASSIFICAÇÃO HABILIDADES 

ABORDADAS 

VIDEOAULA OUTRAS 

AÇÕES 

lúdicas e criativas e utilizando diferentes materiais e com movimentos de maior 

complexidade. 

 (EF35EF08) Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios na execução de elementos 

básicos de apresentações coletivas de ginástica geral, reconhecendo as potencialidades e os 

limites do corpo e adotando procedimentos de segurança. 

HD   

 (EF35EF09/ES) Experimentar, recriar e fruir danças populares do Brasil e do mundo e danças 

de matriz indígena, africana e europeia, valorizando e respeitando os diferentes sentidos e 

significados dessas danças em suas culturas de origem e seus impactos na cultura local, 

regional ou nacional 

HD   

 (EF35EF10/ES) Comparar e identificar os elementos constitutivos comuns e diferentes (ritmo, 

espaço, gestos) em danças populares do Brasil e do mundo e danças de matriz indígena, 

africana e europeia. 

HE   

 (EF35EF11/ES) Formular e utilizar estratégias para a execução de elementos constitutivos das 

danças populares do Brasil e do mundo, e das danças de matriz indígena, africana e europeia. 

HE   



 EDUCAÇÃO FÍSICA – 4º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

PRE-

REQUISITO 

HABILIDADES DO CURRÍCULO CLASSIFICAÇÃO HABILIDADES 

ABORDADAS 

VIDEOAULA OUTRAS 

AÇÕES 

 (EF35EF12) Identificar situações de injustiça e preconceito geradas e/ou presentes no 

contexto das danças e demais práticas corporais e discutir alternativas para superá-las. 

HE   

 (EF35EF13/ES) Experimentar, fruir e recriar diferentes lutas presentes no contexto comunitário 
e regional e lutas de matriz indígena e africana, explorando seus signos e filosofia.3 

HD   

 (EF35EF14/ES) Planejar e utilizar técnicas e estratégias básicas (desequilíbrio, contusão, 

imobilização ou exclusão de um determinado espaço na combinação de ações de ataque e 

defesa) das lutas do contexto comunitário e regional e lutas de matriz indígena e africana 

experimentadas, respeitando o colega como oponente e as normas de segurança.3 

HD   

 (EF35EF15) Identificar as características das lutas do contexto comunitário e regional e lutas 

de matriz indígena e africana, reconhecendo as diferenças entre lutas e brigas e entre lutas e 

as demais práticas corporais.3 

HE   

3 Habilidades[EF35EF05-04/ES, EF35EF06, EF35EF13/ES, EF35EF14/ES, EF35EF15] Como essas habilidades do 3º ano não foram vistas pelos estudantes que estão no 4º ano, 
devem ser trabalhadas, garantindo sua aprendizagem. 

                                                           



 EDUCAÇÃO FÍSICA – 5º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

PRE-

REQUISITO 

HABILIDADES DO CURRÍCULO CLASSIFICAÇÃO HABILIDADES 

ABORDADAS 

VIDEOAULA OUTRAS 

AÇÕES 

 (EF35EF01-05/ES) Experimentar e fruir brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, 
incluindo aqueles de matriz indígena e africana, e recriá-los, valorizando a importância desse 
patrimônio histórico cultural. 

HD   

 (EF35EF02-05/ES) Planejar e utilizar estratégias para possibilitar a participação segura de 

todos os estudantes em brincadeiras e jogos populares do Brasil e de matriz indígena e 

africana. Explorando a complexidade das práticas e a progressão do desenvolvimento motor 

e cognitivo reconhecendo potenciais e limites corporais seus e de outros e, a partir daí, aja 

propondo estratégias para prática segura de todos, a partir da discussão sobre as diferenças 

de forças buscando soluções para que todos participem com equidade. 

HD   

 (EF35EF03-05/ES) Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita, 

audiovisual), as brincadeiras e os jogos populares do Brasil e de matriz indígena e africana, 

explicando suas características e a importância desse patrimônio histórico cultural na 

preservação das diferentes culturas. A prática de brincadeiras e jogos como patrimônio 

histórico cultural e como elemento de preservação das culturas oportuniza o trabalho 

interdisciplinar com Língua Portuguesa, na prática da linguagem e produção de texto e Arte, 

voltadas à descrição e comunicação de informações por múltiplas linguagens. 

HE   

 (EF35EF04) Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, na escola e fora dela, 

brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e 

HE   



 EDUCAÇÃO FÍSICA – 5º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

PRE-

REQUISITO 

HABILIDADES DO CURRÍCULO CLASSIFICAÇÃO HABILIDADES 

ABORDADAS 

VIDEOAULA OUTRAS 

AÇÕES 

africana, e demais práticas corporais tematizadas na escola, adequando-as aos espaços 

públicos disponíveis. 

 (EF35EF05-05/ES) Experimentar e fruir diversos tipos de esportes de campo e taco, 
rede/parede e invasão, identificando seus elementos comuns e criando estratégias 
individuais e coletivas básicas para sua execução, prezando pelo trabalho coletivo e pelo 
protagonismo. O aprofundamento da complexidade pode se dar com a proposição da prática 
de esportes que não sejam conhecidos pelos estudantes.4 

HD   

 (EF35EF06) Diferenciar os conceitos de jogo e esporte, identificando as características que os 
constituem na contemporaneidade e suas manifestações (profissional e comunitária/lazer).4 

HE   

 (EF35EF07-05/ES) Experimentar e fruir, de forma coletiva, combinações de diferentes 
elementos da ginástica geral (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem 
materiais), propondo coreografias com diferentes temas do cotidiano preexistentes, como 
temas do folclore e da cultura local, para que os estudantes sugiram e criem temas mais 
próximos da sua realidade. 

HD   

 (EF35EF08) Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios na execução de elementos 
básicos de apresentações coletivas de ginástica geral, reconhecendo as potencialidades e os 
limites do corpo e adotando procedimentos de segurança. 

HD   



 EDUCAÇÃO FÍSICA – 5º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

PRE-

REQUISITO 

HABILIDADES DO CURRÍCULO CLASSIFICAÇÃO HABILIDADES 

ABORDADAS 

VIDEOAULA OUTRAS 

AÇÕES 

 (EF35EF09/ES) Experimentar, recriar e fruir danças populares do Brasil e do mundo e danças 
de matriz indígena, africana e europeia, valorizando e respeitando os diferentes sentidos e 
significados dessas danças em suas culturas de origem e seus impactos na cultura local, 
regional ou nacional 

HD   

 (EF35EF10/ES) Comparar e identificar os elementos constitutivos comuns e diferentes (ritmo, 
espaço, gestos) em danças populares do Brasil e do mundo e danças de matriz indígena, 
africana e europeia. 

HE   

 (EF35EF11/ES) Formular e utilizar estratégias para a execução de elementos constitutivos das 
danças populares do Brasil e do mundo, e das danças de matriz indígena, africana e europeia. 

HE   

 (EF35EF12) Identificar situações de injustiça e preconceito geradas e/ou presentes no 
contexto das danças e demais práticas corporais e discutir alternativas para superá-las. 

HE   

 (EF35EF13/ES) Experimentar, fruir e recriar diferentes lutas presentes no contexto 
comunitário e regional e lutas de matriz indígena e africana, explorando seus signos e 
filosofia.4 

HD   



 EDUCAÇÃO FÍSICA – 5º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

PRE-

REQUISITO 

HABILIDADES DO CURRÍCULO CLASSIFICAÇÃO HABILIDADES 

ABORDADAS 

VIDEOAULA OUTRAS 

AÇÕES 

 (EF35EF14/ES) Planejar e utilizar técnicas e estratégias básicas (desequilíbrio, contusão, 
imobilização ou exclusão de um determinado espaço na combinação de ações de ataque e 
defesa) das lutas do contexto comunitário e regional e lutas de matriz indígena e africana 
experimentadas, respeitando o colega como oponente e as normas de segurança. 4 

HD   

 (EF35EF15) Identificar as características das lutas do contexto comunitário e regional e lutas 
de matriz indígena e africana, reconhecendo as diferenças entre lutas e brigas e entre lutas e 
as demais práticas corporais. 4 

HE   

 

4 HABILIDADES [EF35EF05-05/ES, EF35EF06, EF35EF13/ES, EF35EF14/ES, EF35EF15] Como essas habilidades do 3º e 4º anos não foram vistas pelos estudantes que estão no 
5º ano, devem ser trabalhadas, garantindo sua aprendizagem. 

                                                           


