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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/


 HISTÓRIA  – 1º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

PRE-REQUISITO HABILIDADES DO CURRÍCULO CLASSIFICAÇÃO HABILIDADES 

ABORDADAS 

VIDEOAULA OUTRAS 

AÇÕES 

  

EF01HI01/ES Identificar aspectos do seu crescimento por meio do registro das 
lembranças particulares ou de lembranças dos membros de sua família e/ou de sua 
comunidade, compreendendo e despertando memórias através de imagens, 
iconográficos, fotografias e vídeos, mudanças e permanências que envolvam seu 
próprio crescimento e do outro. Reconhecendo através de recursos visuais 
singularidades de comportamentos, identidade e pertencimento a sua família e de 
sua comunidade. 

 
HD 

  

 

EI03EO06/ES 
EF01HI02/ES Identificar a relação entre as suas histórias e as histórias de sua família 
e de sua comunidade, (re) conhecendo-se como parte de um grupo social com suas 
especificidades e circunstâncias diversas. 

HE   

 EF01HI03/ES Distinguir os seus papéis e responsabilidades relacionados à família, à 

escola e à comunidade, posicionando-se de forma responsável nos espaços públicos e 

privados, reconhecendo-se parte das ações que transformam e melhoram o mundo ao 

desenvolver diversos papeis sociais de filho, aluno, cidadão, ciclista, pedestre e 

passageiro. Identificando e valorizando os diversos profissionais e papéis exercidos na 

família, escola e comunidade. 

 

HD 

  

EI03EO04 e 
EI03EO06/ES 

EF01HI04/ES Identificar as diferenças e semelhanças entre os variados ambientes 
em que vive (doméstico, escolar e da comunidade), reconhecendo as 
especificidades dos hábitos e das regras que os regem, desenvolvendo 
comportamentos e ações que melhorem o ambiente, as relações sociais e o 

 
HE 

  



 HISTÓRIA  – 1º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

PRE-REQUISITO HABILIDADES DO CURRÍCULO CLASSIFICAÇÃO HABILIDADES 

ABORDADAS 

VIDEOAULA OUTRAS 

AÇÕES 

respeito à diversidade para construir discursos, textos, quadros comparativos, 
desenhos, mosaicos ou colagens que materializam as diferenças e semelhanças nos 
comportamentos positivos para cada espaço/território. 

  
EF01HI05/ES Identificar semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras atuais e de 

outras épocas e lugares, conhecendo e resgatando as diversas brincadeiras, lendas, mitos, 

cantigas e jogos específicos do seu lugar e do Espírito Santo que remetem às identidades 

culturais e comportamentos sociais específicos do nosso território. 

 

HD 

  

 EF01HI06/ES Conhecer as histórias de sua família e sua comunidade identificando o 
papel desempenhado por diferentes sujeitos em diferentes espaços, reconhecendo 
que escola e família constituem dois contextos fundamentais para o 
desenvolvimento humano, enfatizando suas implicações nos processos que levam à 
autonomia. Contando histórias da sua família e trazendo personagens do seu 
convívio familiar e de sua comunidade para a escola, conhecendo e dando 
protagonismo aos papéis sociais de cada um. 

 

HD 

  

  
EF01HI07/ES Identificar mudanças e permanências nas formas de organização 
familiar, refletindo sobre diversidade nas relações familiares em diferentes 
sociedades e épocas, compreendendo as características de sua própria família e a 
do outro. Identificando que fatores culturais, econômicos e de gênero influenciam 
nas relações familiares e na organização da estrutura familiar. Respeitando as 
variadas organizações de famílias presentes nos segmentos social brasileiro e 

 
 

HD 

  



 HISTÓRIA  – 1º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

PRE-REQUISITO HABILIDADES DO CURRÍCULO CLASSIFICAÇÃO HABILIDADES 

ABORDADAS 

VIDEOAULA OUTRAS 

AÇÕES 

capixaba, em especial, povos e comunidades tradicionais. 
 

 EF01HI08/ES Reconhecer o significado das comemorações e festas escolares, 
diferenciando-as das datas festivas comemoradas no âmbito familiar ou da 
comunidade, identificando encontros culturais e (re) conhecendo a participação 
familiar nas festas e manifestações próprias de sua comunidade e ambiente 
escolar. 

 

 

HD 

  



 HISTÓRIA –  2º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

PRE-REQUISITO HABILIDADES DO CURRÍCULO CLASSIFICAÇÃO HABILIDADES 

ABORDADAS 

VIDEOAULA OUTRAS 

AÇÕES 

EF01HI04 EF02HI01 - Reconhecer espaços de sociabilidade e identificar os motivos que aproximam e 

separam as pessoas em diferentes grupos sociais ou de parentesco. 

HD   

 EF02HI02 - Identificar e descrever práticas e papéis sociais que as pessoas exercem em 

diferentes comunidades 

HD   

 EF02HI03 - Selecionar situações cotidianas que remetam à percepção de mudança, 

pertencimento e memória. 

HD   

EF01HI02 EF02HI04/ES - Selecionar e compreender o significado de objetos (fotos, inventários, obras 

de artes, álbuns de família) e documentos pessoais como fontes de memórias e histórias 

nos âmbitos pessoal, familiar, escolar e comunitário, refletindo sobre a leitura e releitura de 

objetos biográficos, relíquias de sua família e as histórias que estes objetos trazem em 

forma de lembrança e valores repassados de uma geração à outra. 

HE   

 EF02HI05/ES - Selecionar objetos e documentos pessoais e de grupos próximos ao seu 

convívio e compreender sua função, seu uso e seu significado, reconhecendo-se como 

membro de sua família nas semelhanças físicas e no comportamento. Resgatando a história 

do seu nome para compartilhar com seus colegas o significado e conhecendo os vários 

documentos de identificação pessoal e suas utilidades (Certidão de Nascimento, Registro 

Geral - RG, Título de Eleitor, entre outros), percebendo a importância da Certidão de 

Nascimento e da Carteira de Identidade para sua vida. 

HE    



 HISTÓRIA –  2º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

PRE-REQUISITO HABILIDADES DO CURRÍCULO CLASSIFICAÇÃO HABILIDADES 

ABORDADAS 

VIDEOAULA OUTRAS 

AÇÕES 

EF01HI02 e 

EF02HI04 

EF02HI06 - Identificar e organizar, temporalmente, fatos da vida cotidiana, usando noções 

relacionadas ao tempo (antes, durante, ao mesmo tempo e depois). 

HD    

 EF02HI07 - Identificar e utilizar diferentes marcadores do tempo presentes na comunidade, 

como relógio e calendário. 

HD   

 

 EF02HI08 - Compilar histórias da família e/ou da comunidade registradas em diferentes 

fontes. 

HD   

 EF02HI09 - Identificar objetos e documentos pessoais que remetam à própria experiência 

no âmbito da família e/ou da comunidade, discutindo as razões pelas quais alguns objetos 

são preservados e outros são descartados. 

HD   

 EF02HI10 - Identificar diferentes formas de trabalho existentes na comunidade em que vive, 

seus significados, suas especificidades e importância 

HD   

 EF02HI11 - Identificar impactos no ambiente causados pelas diferentes formas de trabalho 

existentes na comunidade em que vive 

HD    



 HISTÓRIA –  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 espaço em que 

vivem, destacando as comunidades tradicionais que compõem a população espírito-

HE    



 HISTÓRIA –  2º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

PRE-REQUISITO HABILIDADES DO CURRÍCULO CLASSIFICAÇÃO HABILIDADES 

ABORDADAS 

VIDEOAULA OUTRAS 

AÇÕES 

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    



 HISTÓRIA –  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    

 

 

 

 

 

 

 



  HISTÓRIA –  3º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

PRE-REQUISITO HABILIDADES DO CURRÍCULO CLASSIFICAÇÃO HABILIDADES 

ABORDADAS 

VIDEOAULA OUTRAS 

AÇÕES 

 EF03HI01 - Identificar os grupos populacionais que formam a cidade, o município e a 

região, as relações estabelecidas entre eles e os eventos que marcam a formação da 

cidade, como fenômenos migratórios (vida rural/vida urbana), desmatamentos, 

estabelecimento de grandes empresas etc. 

HD   

 EF03HI02 - Selecionar, por meio da consulta de fontes de diferentes naturezas, e 

registrar acontecimentos ocorridos ao longo do tempo na cidade ou região em que vive. 

HD   

 EF03HI03 - Identificar e comparar pontos de vista em relação a eventos significativos do 

local em que vive, aspectos relacionados a condições sociais e à presença de diferentes 

grupos sociais e culturais, com especial destaque para as culturas africanas, indígenas e 

de migrantes. 

HD   

 EF03HI04 - Identificar os patrimônios históricos e culturais de sua cidade ou região e 

discutir as razões culturais, sociais e políticas para que assim sejam considerados 

HD   

EF02HI04 e 

EF02HI06 

EF03HI05/ES - Identificar marcos histórico do lugar em que vivemos e compreender seus 

significados, manuseando mapas, maquetes e meios tecnológicos que auxiliem a 

contextualizar e localizar ícones e marcos históricos locais. 

HE    



  HISTÓRIA –  3º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

PRE-REQUISITO HABILIDADES DO CURRÍCULO CLASSIFICAÇÃO HABILIDADES 

ABORDADAS 

VIDEOAULA OUTRAS 

AÇÕES 

 EF03HI06/ES - Identificar os registros de memória na cidade (nomes de escolas, ruas, 

monumentos, edifícios etc.), discutindo os critérios e interesses que explicam a escolha 

desses nomes. 

HE    

 EF03HI07 - Identificar semelhanças e diferenças existentes entre comunidades de sua 

cidade ou região, e descrever o papel dos diferentes grupos sociais que as formam. 

HD    

 

EF02HI01 e 

EF03HI05 

EF03HI08/ES - Identificar modos de vida na cidade e no campo no presente, 

comparando-os com os do passado, percebendo as mudanças nos modos de vida nestes 

espaços, a presença do campo na cidade e da cidade no campo, oportunizadas pelas 

novas possibilidades de comunicação e tecnologias presentes no século XXI. 

HE    

 EF03HI09 - Mapear os espaços públicos no lugar em que vive (ruas, praças, escolas, 

hospitais, prédios da Prefeitura e da Câmara de Vereadores etc.) e identificar suas 

funções. 

HD    

EF02HI01 EF03HI10/ES - Identificar as diferenças entre o espaço doméstico, os espaços públicos e 

as áreas de conservação ambiental, compreendendo a importância dessa distinção, 

desenvolvendo comportamentos sociais conscientes e solidários que garantam 

autonomia e respeito aos diversos espaços que ocupamos. 

HE    



  HISTÓRIA –  3º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

PRE-REQUISITO HABILIDADES DO CURRÍCULO CLASSIFICAÇÃO HABILIDADES 

ABORDADAS 

VIDEOAULA OUTRAS 

AÇÕES 

 EF03HI11 - Identificar diferenças entre formas de trabalho realizadas na cidade e no 

campo, considerando também o uso da tecnologia nesses diferentes contextos. 

HD   

 EF03HI12 - Comparar as relações de trabalho e lazer do presente com as de outros 

tempos e espaços, analisando mudanças e permanências 

HD    

 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    



  HISTÓRIA –  3º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

PRE-REQUISITO HABILIDADES DO CURRÍCULO CLASSIFICAÇÃO HABILIDADES 

ABORDADAS 

VIDEOAULA OUTRAS 

AÇÕES 

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, 

EF02GE07 e 

EF03GE04 

EF03GE05 - Identificar alimentos, minerais e outros produtos cultivados e extraídos da 

natureza, comparando as atividades de trabalho em diferentes lugares. 

HE    

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, reuso e reciclagem/descarte de 

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

HD    



  HISTÓRIA –  3º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

PRE-REQUISITO HABILIDADES DO CURRÍCULO CLASSIFICAÇÃO HABILIDADES 

ABORDADAS 

VIDEOAULA OUTRAS 

AÇÕES 

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 

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

considerando a escala local para a global. 

HE    

 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    

 

 

 

 

 

 



 HISTÓRIA –  4º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

 HABILIDADES DO CURRÍCULO CLASSIFICAÇÃO HABILIDADES 

ABORDADAS 

VIDEOAULA OUTRAS 

AÇÕES 

 
EF03HI05/ES, 
EF03HI06/ES 

EF04HI01/ES Reconhecer a História como ciência que estuda o resultado da ação 
do ser humano no tempo e no espaço, com base na identificação de mudanças e 
permanências ao longo do tempo, estabelecendo conexões entre variações e 
continuidades de comportamento e estruturas no passado e no presente, 
percebidos no cotidiano, nas relações sociais, na família, na escola, na 
comunidade e demais espaços de convivência. 

 

 
HE 

 

 

EF03HI07/ES, 
EF03HI08/ES 

*EF04HI02/ES Identificar mudanças e permanências ao longo do tempo, discutindo 
os sentidos dos processos históricos que envolvem a humanidade (nomadismo, 
desenvolvimento da agricultura e do pastoreio, criação da indústria etc.), 
compreendendo os conceitos de sociedade hidráulica e revolução agrícola, e 
percebendo a ocupação espacial e deslocamentos das etnias indígenas, povos e 
comunidades tradicionais e a ocupação de territórios próximos a rios no Espírito 
Santo. Dando importância à água e conservação do meio ambiente para a prática 
agrícola consciente e sobrevivência do homem ao longo do tempo. 

 

HD 

 
 

 

EF03HI01/ES, 
EF03HI06/ES, 
EF03HI08/ES 

*EF04HI03/ES Identificar as transformações ocorridas na cidade ao longo do 
tempo e discutir suas interferências nos modos de vida de seus habitantes, 
tomando como ponto de partida o presente. 

 

HD 
 

 



 HISTÓRIA –  4º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

 HABILIDADES DO CURRÍCULO CLASSIFICAÇÃO HABILIDADES 

ABORDADAS 

VIDEOAULA OUTRAS 

AÇÕES 

EF03HI07/ES 

*EF04HI04/ES Identificar as relações entre os indivíduos e a natureza e discutir o 
significado do nomadismo, as hipóteses de migrações para a Ásia Menor e 
América e da fixação das primeiras comunidades humanas. 

 

 
HD 

 

 

EF03HI04, 
EF03HI07/ES, 
EF03HI08/ES 

*EF04HI05/ES Relacionar os processos de ocupação do campo a intervenções na 
natureza, avaliando os resultados dessas intervenções, as diferentes dinâmicas de 
ocupação nessas paisagens, buscando compreender como o desenvolvimento das 
tecnologias e da organização política, econômica e social foi capaz de modificar as 
paisagens no passado e como o fazem atualmente, relacionando essas 
transformações a mudanças na pirâmide social, especialização do trabalho, 
produção para o mercado externo, além do domínio de tecnologias que 
reestruturam o modo de produção na agricultura e no manejo de recursos aquáticos 
e florestais. 

 

 
HD 

 

 

 
 

EF04HI01, 

EF03HI07/ES, 

EF03HI08/ES 

*EF04HI06/ES Identificar as transformações ocorridas nos processos de 
deslocamento das pessoas e mercadorias, analisando as formas de adaptação ou 
marginalização e ressaltando que os deslocamentos migratórios fazem parte da 
humanidade e são estimulados, quando não forçados, por fatores políticos, 
econômicos, ambientais, conflitos bélicos, intolerância religiosa, disputas 
territoriais e étnicas. 

 

 

HE 
 

 



 HISTÓRIA –  4º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

 HABILIDADES DO CURRÍCULO CLASSIFICAÇÃO HABILIDADES 

ABORDADAS 

VIDEOAULA OUTRAS 

AÇÕES 

EF03HI02/ES, 
EF03HI08/ES 

*EF04HI07/ES Identificar e descrever a importância dos caminhos terrestres, fluviais 
e marítimos para a dinâmica da vida comercial e a integração de pessoas, fauna e 
flora, percebendo as interações, apropriações e exclusões sociais e culturais no 
Espírito Santo, ocasionadas pelas diversas formas de deslocamento humano, busca 
por mercados e produtos e aumento da produção para o comércio. 

 

 
HD 

 

 

 

EF03HI04 

EF04HI08/ES Identificar as transformações ocorridas nos meios de comunicação 
(cultura oral, imprensa, rádio, televisão, cinema, internet e demais tecnologias 
digitais de informação e comunicação) e discutir seus significados para os 
diferentes grupos ou estratos sociais, re(conhecendo) aparelhos antigos de 
comunicação e seus dispositivos: telefone com disco, ficha telefônica de metal, 
rádio com válvula, máquinas de escrever, fax, televisão de tubo, disquete, filmes 
antigos, etc., discutindo a velocidade do tempo para transmitir e receber uma 
mensagem no passado e no presente e refletindo sobre comportamentos 
conscientes e éticos em redes e grupos sociais nos dias atuais. 

 

 
 

HD 
 

 

EF03HI02/ES, 
EF03HI07/ES, 
EF03HI08/ES 

*EF04HI09/ES Identificar as motivações dos processos migratórios em diferentes 
tempos e espaços e avaliar o papel desempenhado pela migração nas regiões de 
destino, construindo um mapa étnico e migratório do bairro e da sua família, 
podendo organizar sua árvore genealógica para recriar encontros étnicos e pensar 
deslocamentos espaciais da família. 

 
HD 

 

 



 HISTÓRIA –  4º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

 HABILIDADES DO CURRÍCULO CLASSIFICAÇÃO HABILIDADES 

ABORDADAS 

VIDEOAULA OUTRAS 

AÇÕES 

EF03HI02/ES, 
EF03HI08/ES 

*EF04HI10/ES Analisar diferentes fluxos populacionais e suas contribuições para a 
formação da sociedade americana, brasileira e capixaba. 

HD  

 

EF03HI02/ES, 
EF03HI08/ES 

EF04HI11/ES Analisar, na sociedade em que vivemos e a existência ou não de 
mudanças associadas à migração (interna e internacional), especialmente, 
inovações, adaptações e transformações trazidas. Compreendendo que o 
fenômeno aumenta no mundo e no Brasil e pode gerar solidariedade ou 
discriminação; encontros ou choques; acolhida ou exclusão; diálogo ou 
fundamentalismo; refletindo o fechamento das fronteiras, a cidadania, o respeito 
aos direitos humanos, a solidariedade e as ações humanitárias.1 

HD  

 

 

 

 

 

 

 

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



 HSTÓRIA –  5º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

PRE-

REQUISITO 

HABILIDADES DO CURRÍCULO CLASSIFICAÇÃO HABILIDADES  

ABORDADAS 

VIDEOAULA OUTRAS 

AÇÕES 

EF04HI01/ES EF05HI01/ES -Identificar os processos de formação das culturas e dos povos, 

relacionando-os com o espaço geográfico ocupado e os grandes rios da Ásia Menor, 

África, América, Brasil e Espírito Santo, considerando sociedades e civilizações 

hidráulicas e identificando os conceitos de Estado teocrático, revolução agrícola e 

sociedade hidráulica.  

HE   

 EF05HI02/ES - Identificar os mecanismos de organização do poder político com vistas à 

compreensão da ideia de Estado e/ou de outras formas de ordenação social presentes 

na antiguidade, sobretudo o papel do chefe de Estado, dos sacerdotes e mulheres, 

também, a ideia de escravidão dentro desses sistemas.  

HD   

 EF05HI03/ES - Analisar o papel das culturas e das religiões na composição identitária dos 

povos antigos, identificando que quase todos os povos da Antiguidade desenvolvem 

religiões politeístas e que nas diversas sociedades do mundo antigo suas divindades 

estão relacionadas à natureza e agricultura, podendo ter diferentes nomes, funções ou 

grau de importância.  As mudanças nos panteões de deuses refletem movimentos 

internos dos povos antigos, deslocamentos migratórios, conquistas e miscigenações. A 

identidade cultural de um povo pode ser caracterizada por vários aspectos, os mais 

percebidos são a língua, a escrita e a religião, elementos culturais que diferenciam as 

sociedades.  

HD   



 HSTÓRIA –  5º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

PRE-

REQUISITO 

HABILIDADES DO CURRÍCULO CLASSIFICAÇÃO HABILIDADES  

ABORDADAS 

VIDEOAULA OUTRAS 

AÇÕES 

 EF05HI04/ES- Associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à diversidade, 

à pluralidade e aos direitos humanos, identificando e valorizando os enlaces culturais e a 

diversidade e percebendo que cidadania expressa um conjunto de direitos e deveres 

que dá a pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida em comunidade e do 

governo de seu país, estado e região. 

HE   

 EF05HI05/ES - Associar o conceito de cidadania à conquista de direitos dos povos e das 

sociedades, compreendendo-o como conquista histórica e potencializadores de políticas 

públicas e transformações políticas e históricas. Ressaltando os direitos ao 

desenvolvimento econômico, social, étnico e cultural e o combate ao avanço do 

empobrecimento dos povos e comunidades tradicionais, das minorias e dos imigrantes. 

Verificando a existência dessas comunidades no seu bairro e no entorno escolar, 

estabelecendo relações de respeito e de valorização da cultura e identidade do outro e 

da que está inserido.  

HD   

 EF05HI06/ES - Comparar o uso de diferentes linguagens e tecnologias no processo de 

comunicação e avaliar os significados sociais, políticos e culturais atribuídos a elas, 

identificando registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço para 

entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu impacto nos processos de 

produção, armazenamento e desenvolvimento do conhecimento na vida social e na 

organização do trabalho. Analisando diferentes processos de produção ou circulação de 

informações, riquezas e suas implicações nas estruturas espaciais e sociais. 

HD   



 HSTÓRIA –  5º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

PRE-

REQUISITO 

HABILIDADES DO CURRÍCULO CLASSIFICAÇÃO HABILIDADES  

ABORDADAS 

VIDEOAULA OUTRAS 

AÇÕES 

Reconhecendo que as transformações tecnológicas determinam as várias formas de uso 

e apropriação no campo e na cidade, selecionando argumentos favoráveis ou contrários 

às mudanças no processo de comunicação que interferem na vida pública e privada e no 

mundo do trabalho. 

EF04HI01/ES EF05HI07/ES - Identificar os processos de produção, hierarquização e difusão dos 

marcos de memória e discutir a presença e/ou a ausência de diferentes grupos que 

compõem a sociedade na nomeação desses marcos de memória.  Organizando 

informações, registros históricos e cartográficos, manifestações culturais que possam 

originar novos marcos de memória e tornar visíveis diferentes sujeitos e grupos 

folclóricos da história regional.  

HD   

 

 EF05HI08/ES - Identificar formas de marcação da passagem do tempo em distintas 

sociedades, incluindo os povos indígenas originários e os povos africanos, percebendo 

que os processos históricos não se dão de forma homogênea no tempo e espaço, ou 

seja, cada grupo étnico pode estar em determinado período histórico e criar uma 

contagem do tempo própria.  

HD   

 EF05HI09/ES - Comparar pontos de vista sobre temas que impactam a vida cotidiana no 

tempo presente, por meio do acesso a diferentes fontes históricas, incluindo orais, 

capazes de levar a outras perspectivas acerca dos processos históricos.  

HD   



 HSTÓRIA –  5º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

PRE-

REQUISITO 

HABILIDADES DO CURRÍCULO CLASSIFICAÇÃO HABILIDADES  

ABORDADAS 

VIDEOAULA OUTRAS 

AÇÕES 

 EF05HI10/ES - Inventariar os patrimônios materiais e imateriais da humanidade e 

analisar mudanças e permanências desses patrimônios ao longo do tempo, relacionando 

as formas de apropriação ou não pela comunidade local e as políticas de preservação e 

valorização patrimonial.  

HD   

 


