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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/


  GEOGRAFIA – 1º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

PRE-REQUISITO HABILIDADES DO CURRÍCULO CLASSIFICAÇÃO HABILIDADES 

ABORDADAS 

VIDEOAULA OUTRAS 

AÇÕES 

EI03EF01, 
EI03EO04 e 

EI03EO06/ES 

(EF01GE01/ES) Descrever características observadas de seus lugares de 
vivência (moradia, escola etc.) e identificar semelhanças e diferenças entre 
esses lugares auxiliando para a compreensão do local de inserção por meio 
das relações estabelecidas no cotidiano com a família, vizinhos e as pessoas 
da escola e explicitar as diferenças que existem no espaço geográfico, do local 
para o global, permitindo a percepção das diferenças entre as moradias, ruas, 
praças e modo de vida das pessoas. 

 
HE 

  

 
EI03ET01, EI03EF02 

e EI03ET05 

(EF01GE02/ES) Identificar semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras 
de diferentes épocas e lugares explicitando o diferencial entre as brincadeiras 
dos pais e dos avós em relação às brincadeiras no contexto do 
desenvolvimento tecnológico. 

 
HE 

  

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

 

HD 

  

EI03EF01, 
EI03EO03 e 
EI03EO04 

(EF01GE04) Discutir e elaborar, coletivamente, regras de convívio em diferentes 
espaços (sala de aula, escola etc.). 

 
HE 

  



  GEOGRAFIA – 1º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

PRE-REQUISITO HABILIDADES DO CURRÍCULO CLASSIFICAÇÃO HABILIDADES 

ABORDADAS 

VIDEOAULA OUTRAS 

AÇÕES 

 

EI03ET03, EI03EF01, 
EI03EO04 e 

EI03EO06/ES 

(EF01GE05/ES) Observar e descrever ritmos naturais (dia e noite, variação de 
temperatura e umidade etc.) em diferentes escalas espaciais e temporais, 
comparando a sua realidade com outras, compreendendo que as dinâmicas 
da natureza ocorrem de formas diferentes nos diversos locais do globo 
terrestre. 

 
HE 

  

 (EF01GE06) Descrever e comparar diferentes tipos de moradia ou objetos de uso 
cotidiano (brinquedos, roupas, mobiliários), considerando técnicas e materiais 
utilizados em sua produção. 

 
HD 

  

EI03EF01,    
EI03EO04, 

EI03EO06/ES e 
EF01GE01/ES 

(EF01GE07/ES) Descrever atividades de trabalho relacionadas com o dia a dia 
da sua comunidade verificando as diferenças das atividades relacionadas no 
mundo do trabalho, comparando as atividades rurais com as atividades das 
áreas metropolitanas.  

 

 

HE 

  

 
EI03EF01 e 

EI03EF06/ES 

(EF01GE08) Criar mapas mentais e desenhos com base em itinerários, contos 
literários, histórias inventadas e brincadeiras. 

 
HE 

  



  GEOGRAFIA – 1º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

PRE-REQUISITO HABILIDADES DO CURRÍCULO CLASSIFICAÇÃO HABILIDADES 

ABORDADAS 

VIDEOAULA OUTRAS 

AÇÕES 

EI03EF01, 
EI03EF06/ES e 
EI03CG02/ES 

(EF01GE09) Elaborar e utilizar mapas simples para localizar elementos do local de 
vivência, considerando referenciais espaciais (frente e atrás, esquerda e direita, 
em cima e embaixo, dentro e fora) e tendo o corpo como referência. 

 

HE 

  

 (EF01GE10) Descrever características de seus lugares de vivência relacionadas aos 

ritmos da natureza (chuva, vento, calor etc.). 

HD   

 (EF01GE11) Associar mudanças de vestuário e hábitos alimentares em sua 

comunidade ao longo do ano, decorrentes da variação de temperatura e umidade no 

ambiente. 

HD   

 



 GEOGRAFIA  –  2º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

PRE-

REQUISITO 

HABILIDADES DO CURRÍCULO CLASSIFICAÇÃO HABILIDADES ABORDADAS 

VIDEOAULA OUTRAS 

AÇÕES 

 (EF02GE01/ES) - Descrever a história das migrações no bairro ou comunidade em que 

vive, considerando as histórias familiares, identificando os diferentes grupos sociais 

inseridos em um mesmo lugar e percebendo as diferenças existentes entre o campo e 

a cidade e as relações sociais e culturais existentes no modo de vida das pessoas.* 

HD    

 (EF02GE02) - Comparar costumes e tradições de diferentes populações inseridas no 

bairro ou comunidade em que vive, reconhecendo a importância do respeito às 

diferenças. * 

HD   

EF02GE04 e 

EF02GE07 

(EF02GE03/ES) - Comparar diferentes meios de transporte e de comunicação, 

indicando o seu papel na conexão entre lugares, e discutir os riscos para a vida e para 

o ambiente e seu uso responsável, compreendendo a rua como espaço público que 

todos têm o direito de usar, percebendo que as ruas são diferentes, mas que se 

encontram interligadas e podem nos levar a diferentes lugares, perto ou distantes, por 

meio dos diversos tipos de transportes e comunicações. 

HE   

EF01GE01, 

EF01GE05 e 

EF01GE11 

(EF02GE04/ES) - Reconhecer semelhanças e diferenças nos hábitos, nas relações com a 

natureza e no modo de viver de pessoas em diferentes lugares, compreendendo a 

diversidade dos modos de vida dos vários grupos sociais considerando os seus lugares 

de vivência: campo, cidade, praia, floresta, montanha e outros e verificar como as 

pessoas se relacionam com a natureza e quais as consequências dessas relações no 

HE    



 GEOGRAFIA  –  2º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

PRE-

REQUISITO 

HABILIDADES DO CURRÍCULO CLASSIFICAÇÃO HABILIDADES ABORDADAS 

VIDEOAULA OUTRAS 

AÇÕES 

espaço em que vivem, destacando as comunidades tradicionais que compõem a 

população espírito-santense, seus costumes e tradições. 

 (EF02GE05) - Analisar mudanças e permanências, comparando imagens de um mesmo 

lugar em diferentes tempos. * 

HD    

 (EF02GE06) - Relacionar o dia e a noite a diferentes tipos de atividades sociais (horário 

escolar, comercial, sono etc.). 

HD   

EF01GE07 e 

EF02GE04 

(EF02GE07/ES) - Descrever as atividades extrativas (minerais, agropecuárias e 

industriais) de diferentes lugares, identificando os impactos ambientais resultantes das 

diversas atividades extrativas que dão origem a alguns produtos que fazem parte do 

cotidiano, como os alimentos, vestuário, móveis e outros, relacionando a importância 

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

sociedade, bem como fazer conhecer os impactos ligados à sua exploração. 

HE   

 

EF01GE08 e 

EF01GE09 

(EF02GE08) - Identificar e elaborar diferentes formas de representação (desenhos, 

mapas mentais, maquetes) para representar componentes da paisagem dos lugares de 

vivência. * 

HD    



 GEOGRAFIA  –  2º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

PRE-

REQUISITO 

HABILIDADES DO CURRÍCULO CLASSIFICAÇÃO HABILIDADES ABORDADAS 

VIDEOAULA OUTRAS 

AÇÕES 

EF01GE08 e 

EF01GE09 

(EF02GE09) - Identificar objetos e lugares de vivência (escola e moradia) em imagens 

aéreas e mapas (visão vertical) e fotografias (visão oblíqua).  

HD    

EF01GE09 (EF02GE10) - Aplicar princípios de localização e posição de objetos (referenciais 

espaciais, como frente e atrás, esquerda e direita, em cima e embaixo, dentro e fora) 

por meio de representações espaciais da sala de aula e da escola. 

HD    

 (EF02GE11) - Reconhecer a importância do solo e da água para a vida, identificando 

seus diferentes usos (plantação e extração de materiais, entre outras possibilidades) e 

os impactos desses usos no cotidiano da cidade e do campo. 

HD    

 

* ATENÇÃO COM POSSÍVEL ABORDAGEM NO ANO ANTERIOR. 

                                                           



 GEOGRAFIA  –  3º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

PRE-

REQUISITO 

HABILIDADES DO CURRÍCULO CLASSIFICAÇÃO HABILIDADES ABORDADAS 

VIDEOAULA OUTRAS 

AÇÕES 

 (EF03GE01/ES) Identificar e comparar aspectos culturais dos grupos sociais de seus 

lugares de vivência, seja na cidade, seja no campo, investigando também, quais as 

contribuições culturais, sociais ou econômicas desses grupos para o local e para o 

estado do Espírito Santo.* 

HE    

EFE02GE01, 

EFE02GE02 e 

EFE02GE04 

(EF03GE02) Identificar, em seus lugares de vivência, marcas de contribuição cultural e 

econômica de grupos de diferentes origens.* 

HD    

 (EF03GE03) Reconhecer os diferentes modos de vida de povos e comunidades 

tradicionais em distintos lugares. 

HD    

EF02GE04 e 

EF02GE05 

(EF03GE04/ES) Explicar como os processos naturais e históricos atuam na produção e 

na mudança das paisagens naturais e antrópicas nos seus lugares de vivência, 

comparando-os a outros lugares e relacionando os elementos naturais e culturais da 

paisagem para entender as relações sociais estabelecidas. 

HE    

EF01GE07, 

EF02GE04, 

(EF03GE05) Identificar alimentos, minerais e outros produtos cultivados e extraídos da 

natureza, comparando as atividades de trabalho em diferentes lugares. 

HE    



 GEOGRAFIA  –  3º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

PRE-

REQUISITO 

HABILIDADES DO CURRÍCULO CLASSIFICAÇÃO HABILIDADES ABORDADAS 

VIDEOAULA OUTRAS 

AÇÕES 

EF02GE07 e 

EF03GE04 

EF02GE08, 

EF02GE09 e 

EF02GE10 

(EF03GE06) Identificar e interpretar imagens bidimensionais e tridimensionais em 

diferentes tipos de representação cartográfica. 

HE    

EF02GE08, 

EF02GE09 e 

EF02GE10 

(EF03GE07) Reconhecer e elaborar legendas com símbolos de diversos tipos de 

representações em diferentes escalas cartográficas. 

HE 

 

   

 

 (EF03GE08) Relacionar a produção de lixo doméstico ou da escola aos problemas 

causados pelo consumo excessivo e construir propostas para o consumo consciente, 

considerando a ampliação de hábitos de redução, reúso e reciclagem/descarte de 

materiais consumidos em casa, na escola e/ou no entorno. 

HD    

EFE02GE07, 

EFE02GE11, 

EF03GE04 e 

EF03GE05 

(EF03GE09/ES) Investigar os usos dos recursos naturais, com destaque para os usos da 

água em atividades cotidianas (alimentação, higiene, cultivo de plantas etc.), e discutir 

os problemas ambientais provocados por esses usos, avaliando os impactos, na vida 

HE    



 GEOGRAFIA  –  3º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

PRE-

REQUISITO 

HABILIDADES DO CURRÍCULO CLASSIFICAÇÃO HABILIDADES ABORDADAS 

VIDEOAULA OUTRAS 

AÇÕES 

cotidiana das pessoas, provenientes da escassez de água nos grandes centros urbanos 

considerando a escala local para a global. * 

 (EF03GE10) Identificar os cuidados necessários para utilização da água na agricultura e 

na geração de energia de modo a garantir a manutenção do provimento de água 

potável. * 

HD    

 (EF03GE11/ES) Comparar impactos das atividades econômicas urbanas e rurais sobre o 

ambiente físico natural, considerando a pressão no ambiente causada pelo 

contingente populacional, assim como os riscos provenientes do uso de ferramentas e 

máquinas. 

HD    

 

 

* ATENÇÃO COM POSSÍVEL ABORDAGEM NO ANO ANTERIOR 

                                                           



  GEOGRAFIA – 4º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

PRE-REQUISITO HABILIDADES DO CURRÍCULO CLASSIFICAÇÃO HABILIDADES 

ABORDADAS 

VIDEOAULA OUTRAS 

AÇÕES 

EF03HI04, 
EF03HI08/ES, 
EF03GE01/ES, 
EF03GE02/ES, 
EF03GE03 e 

EF04GE05/ES 

(EF04GE01) Selecionar, em seus lugares de vivência e em suas histórias familiares 
e/ou da comunidade, elementos de distintas culturas (indígenas, afro-brasileiras, 
de outras regiões do país, latino-americanas, europeias, asiáticas etc.), 
valorizando o que é próprio em cada uma delas e sua contribuição para a 
formação da cultura local, regional e brasileira. 

 
 
 

HE 

 

 

EF03HI02/ES 
(EF04GE02/ES) Descrever processos migratórios e suas contribuições para a 
formação da sociedade brasileira e espírito-santense considerando também os 
traços da imigração nos locais de vivência. 

HD  

 

 

(EF04GE03/ES) Conhecer as unidades político-administrativas do país e a 
organização do território brasileiro e distinguir funções e papéis dos órgãos do 
poder público municipal e canais de participação social na gestão do Município, 
incluindo a Câmara de Vereadores e Conselhos Municipais. 

 

HD 
 

 

EF03HI01/ES 

(EF04GE04/ES) Reconhecer especificidades e analisar a interdependência do campo 
e da cidade, considerando fluxos econômicos, de informações, de ideias e de 
pessoas, comparando as características do trabalho no campo e na cidade, a partir 
da escala local e regional, para discutir o processo de produção, circulação dos 
produtos e dinâmica de informações, de ideias e de pessoas. 

 
HD 

 

 



  GEOGRAFIA – 4º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

PRE-REQUISITO HABILIDADES DO CURRÍCULO CLASSIFICAÇÃO HABILIDADES 

ABORDADAS 

VIDEOAULA OUTRAS 

AÇÕES 

EF03HI05/ES 
(EF04GE05) Distinguir unidades político-administrativas oficiais nacionais 
(Distrito, Município, Unidade da Federação e grande região), suas fronteiras e 
sua hierarquia, localizando seus lugares de vivência. 

 
 

HE 
 

 

EF03HI02/ES, 
EF03HI04 

(EF04GE06) Identificar e descrever territórios étnico-culturais existentes no Brasil, 
tais como terras indígenas e de comunidades remanescentes de quilombos, 
reconhecendo a legitimidade da demarcação desses territórios. 

 

 
HD 

 

 

 
EF03GE05 e EF04GE05 (EF04GE07) Comparar as características do trabalho no campo e na cidade. 

 
HE 

 

 

 (EF04GE08) Descrever e discutir o processo de produção (transformação de 
matérias-primas), circulação e consumo de diferentes produtos. 

 
HD 

 

 

 
EF03GE06 e 
EF03GE07 

(EF04GE09) Utilizar as direções cardeais na localização de componentes físicos e 
humanos nas paisagens rurais e urbanas. 

 
HD 

 

 



  GEOGRAFIA – 4º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

PRE-REQUISITO HABILIDADES DO CURRÍCULO CLASSIFICAÇÃO HABILIDADES 

ABORDADAS 

VIDEOAULA OUTRAS 

AÇÕES 

 
EF03GE06 e 
EF03GE07 

(EF04GE10) Comparar tipos variados de mapas, identificando suas 
características, elaboradores, finalidades, diferenças e semelhanças. 

 
 

HD 
 

 

 
EF03GE09/ES, 

EF03GE10,    
EF03GE11/ES e  

EF04GE05 

(EF04GE11) Identificar as características das paisagens naturais e antrópicas 
(relevo, cobertura vegetal, rios etc.) no ambiente em que vive, bem como a ação 
humana na conservação ou degradação dessas áreas.  

HE  

 



 GEOGRAFIA – 5º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

PRE-REQUISITO HABILIDADES DO CURRÍCULO CLASSIFICAÇÃO HABILIDADES ABORDADAS 

VIDEOAULA OUTRAS 

AÇÕES 

EF04GE01, 

EFE04EF02/ES e 

EF04GE06 

(EF05GE01/ES) Descrever e analisar dinâmicas populacionais na Unidade da Federação, 

bem como no município em que vive, estabelecendo relações entre migrações e 

condições de infraestrutura e desigualdades socioeconômicas.  

HE   

 (EF05GE02/ES) Identificar diferenças étnico-raciais e étnico-culturais e desigualdades 

sociais entre grupos em diferentes territórios, como quilombolas, indígenas e outros. 

Valorizando as especificidades de cada grupo étnico racial/cultural.  

HD   

EF03GE04, 

EFE04EF03/ES e 

EF04GE04/ES 

(EF05GE03/ES) Identificar as formas e funções das cidades e analisar as mudanças 

sociais, econômicas, ambientais e culturais provocadas pelo seu crescimento. 

HE   

 (EF05GE04) Reconhecer as características da cidade e analisar as interações entre a 

cidade e o campo e entre cidades na rede urbana.  

HD   

EF03EF05, 

EF03GE11, 

EF04GE07 e 

EF04GE08 

(EF05GE05/ES) Identificar e comparar as mudanças dos tipos de trabalho e 

desenvolvimento tecnológico na agropecuária, na indústria, no comércio e nos serviços 

reconhecendo as mudanças ocorridas na economia do Espírito Santo.  

HE   



 GEOGRAFIA – 5º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

PRE-REQUISITO HABILIDADES DO CURRÍCULO CLASSIFICAÇÃO HABILIDADES ABORDADAS 

VIDEOAULA OUTRAS 

AÇÕES 

EF04GE08, 

EF05GE09 e 

EF05GE05/ES 

(EF05GE06) Identificar e comparar transformações dos meios de transporte e de 

comunicação. 

HE   

 (EF05GE07/ES) Identificar os diferentes tipos de energia utilizados na produção 

industrial, agrícola e extrativa e no cotidiano das populações, utilizando os dados sobre 

a produção e consumo de energia para ampliar o repertório na leitura de imagens, 

gráficos e tabelas.  

HE   

 

EF04GE09 e 

EF04GE10 

(EF05GE08) Analisar transformações de paisagens nas cidades, comparando sequência 

de fotografias, fotografias aéreas e imagens de satélite de épocas diferentes.  

HD   

EF04GE09 e 

EF04GE10 

(EF05GE09) Estabelecer conexões e hierarquias entre diferentes cidades, utilizando 

mapas temáticos e representações gráficas. 

HD   

 (EF05GE10) Reconhecer e comparar atributos da qualidade ambiental e algumas formas 

de poluição dos cursos de água e dos oceanos (esgotos, efluentes industriais, marés 

negras etc.). 

HE   



 GEOGRAFIA – 5º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

PRE-REQUISITO HABILIDADES DO CURRÍCULO CLASSIFICAÇÃO HABILIDADES ABORDADAS 

VIDEOAULA OUTRAS 

AÇÕES 

EF04GE02/ES, 

EF04GE11, 

EF05GE05/ES, 

EF05GE06 e 

F05GE10 

(EF05GE11) Identificar e descrever problemas ambientais que ocorrem no entorno da 

escola e da residência (lixões, indústrias poluentes, destruição do patrimônio histórico 

etc.), propondo soluções (inclusive tecnológicas) para esses problemas. 

HE   

 (EF05GE12/ES) Identificar órgãos do poder público e canais de participação social 

responsáveis por buscar soluções para a melhoria da qualidade de vida (em áreas como 

meio ambiente, mobilidade, moradia e direito à cidade) e discutir as propostas 

implementadas por esses órgãos que afetam a comunidade em que vive, reconhecendo 

a importância da participação ativa da comunidade no debate, proposição e avaliação 

de solução para problemas ambientais locais e regionais. 

HD   

 


