
 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

FIQUE ATENTO ao “Documento de transição dos currículos da rede estadual de educação do Espírito Santo.”. O documento traz orientações sobre a transição do Currículo 

Básico Escola Estadual (2009) para o Currículo do Espírito Santo (2019), reelaborado à luz da BNCC. https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/ 

 

 

ORIENTAÇÕES CURRICULARES 2020 

ENSINO FUNDAMENTAL 

1º ANO 

GEOGRAFIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

 
Campo temático: O sujeito e seu lugar 
no mundo. 
 
Objeto de conhecimento: 

 O modo de vida das crianças em 
diferentes lugares. 

 Situações de convívio em diferentes 
lugares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(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.  

(EF01GE02/ES) Identificar 

  

* Currículo Interativo: disponibiliza vários objetos 
educacionais de aprendizagem.            
 http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/ 

 

*Escola Digital   

Disponível em: https://tinyurl.com/r4qcqt2 

Aqui você vai encontrar objetos digitais de 

aprendizagem (ODAS), planos de aula e ferramentas 

parta criar a sua aula.  

*Nova Escola 
Disponível em: https://novaescola.org.br/plano-de-

aula 
Planos de aula alinhados à BNCC. 
 

 
 

 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
https://tinyurl.com/r4qcqt2
https://novaescola.org.br/plano-de-aula
https://novaescola.org.br/plano-de-aula
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Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

FIQUE ATENTO ao “Documento de transição dos currículos da rede estadual de educação do Espírito Santo.”. O documento traz orientações sobre a transição do Currículo 

Básico Escola Estadual (2009) para o Currículo do Espírito Santo (2019), reelaborado à luz da BNCC. https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/ 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 

1º ANO 

GEOGRAFIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

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.  
(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.  

(EF01GE04) Discutir e 
elaborar, coletivamente, regras 

de convívio em diferentes 

*Geografia Digital 
Disponível em: 

https://www.geografiadigital.com/2019/11/800-
planos-de-aula-de-geografia.html# 

Disponíveis 800 Planos de Aula de Geografia 
Alinhados a BNCC. 

 
 

*Projeto SEEDUC – Seu Lugar no Mundo 
Disponível em: 

http://projetoseeduc.cecierj.edu.br/eja/recurso-
multimidia-
professor/geografia/novaeja/m1u01/ch_mod01_vol1-

UNIDADE-1_nova_eja-ALUNO.pdf 
Material de apoio em PDF.  

 
*Portal de Geografia 
Disponível em: 

https://www.portalbrasil.net/geografia.htm 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
https://www.geografiadigital.com/2019/11/800-planos-de-aula-de-geografia.html
https://www.geografiadigital.com/2019/11/800-planos-de-aula-de-geografia.html
http://projetoseeduc.cecierj.edu.br/eja/recurso-multimidia-professor/geografia/novaeja/m1u01/ch_mod01_vol1-UNIDADE-1_nova_eja-ALUNO.pdf
http://projetoseeduc.cecierj.edu.br/eja/recurso-multimidia-professor/geografia/novaeja/m1u01/ch_mod01_vol1-UNIDADE-1_nova_eja-ALUNO.pdf
http://projetoseeduc.cecierj.edu.br/eja/recurso-multimidia-professor/geografia/novaeja/m1u01/ch_mod01_vol1-UNIDADE-1_nova_eja-ALUNO.pdf
http://projetoseeduc.cecierj.edu.br/eja/recurso-multimidia-professor/geografia/novaeja/m1u01/ch_mod01_vol1-UNIDADE-1_nova_eja-ALUNO.pdf
https://www.portalbrasil.net/geografia.htm
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FIQUE ATENTO ao “Documento de transição dos currículos da rede estadual de educação do Espírito Santo.”. O documento traz orientações sobre a transição do Currículo 

Básico Escola Estadual (2009) para o Currículo do Espírito Santo (2019), reelaborado à luz da BNCC. https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/ 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 

1º ANO 

GEOGRAFIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

espaços (sala de aula, escola 
etc.).  

Há, aqui, oportunidade de 
trabalho interdisciplinar com 
as habilidades (EF01LP21), 
da Língua Portuguesa; 
(EF12EF04), da Educação 
Física; e (EF01HI04) da 
História, associadas à 
identificação, discussão e 
produção de textos sobre 
regras de convivência e sua 
importância. 

 

Portal de Geografia Geral para várias faixas etárias.  

Blog do Professor Wladimir – Geografia 
Disponível em: http://profwladimir.blogspot.com/ 

Blog com textos, mapas, vídeos, imagens e 
sugestões de exercícios sobre Geografia. 

 
*Geografia em Foco 
Disponível em: http://marlivieira.blogspot.com/ 

Espaço que transcende a sala de aula como proposta 
para reflexão, discussão, interação e aprendizagem 

acerca do universo de abrangência da Geografia e de 
outras áreas de conhecimentos. 
 

*Blog de Geografia 
Disponível em: 

https://suburbanodigital.blogspot.com/ 
Blog de Geografia. Exercícios, atividades, mapas, 
vídeos, reportagens e dicas educacionais. Este é um 

blog geográfico de divulgação do conhecimento e de 
ideias. 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
http://profwladimir.blogspot.com/
http://marlivieira.blogspot.com/
https://suburbanodigital.blogspot.com/
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FIQUE ATENTO ao “Documento de transição dos currículos da rede estadual de educação do Espírito Santo.”. O documento traz orientações sobre a transição do Currículo 

Básico Escola Estadual (2009) para o Currículo do Espírito Santo (2019), reelaborado à luz da BNCC. https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/ 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 

1º ANO 

GEOGRAFIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

 
*A Nossa Geografia - O Blog 

Disponível em: http://anossageografia.blogspot.com/ 
Biblioteca de livros digitais 

 
*Brasil Escola – Exercícios de Geografia 
Disponível em: 

https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-
geografia 

Exercícios de Geografia 
 
 

 
 

 

 

 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
http://anossageografia.blogspot.com/
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia
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FIQUE ATENTO ao “Documento de transição dos currículos da rede estadual de educação do Espírito Santo.”. O documento traz orientações sobre a transição do Currículo 

Básico Escola Estadual (2009) para o Currículo do Espírito Santo (2019), reelaborado à luz da BNCC. https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/ 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 

2º ANO 

GEOGRAFIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

 
Campo temático: O sujeito e seu 
lugar no mundo. 
 
Objeto de conhecimento: 

 Convivência e interações entre 

pessoas na comunidade.  

 Riscos e cuidados nos meios de 
transporte e de comunicação.  

 

(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. 

O estudo da migração pode ser 
reforçado com o estudo das histórias 
familiares, promovendo 
uma inter-relação com as disciplinas de 
Arte e de História. Esta habilidade pode 
também ser trabalhada articuladamente 
à habilidade (EF02GE02), com o 
intuito de conhecer outros povos e 
grupos para reafirmar a identidade do 
aluno a partir da diversidade geográfica, 
étnica e cultural da população. 

  
* Currículo Interativo: disponibiliza vários objetos 

educacionais de aprendizagem.            
 http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/ 

 

*Escola Digital   

Disponível em: https://tinyurl.com/r4qcqt2 

Aqui você vai encontrar objetos digitais de 

aprendizagem (ODAS), planos de aula e ferramentas 

parta criar a sua aula.  

*Nova Escola 
Disponível em: https://novaescola.org.br/plano-de-
aula 

Planos de aula alinhados à BNCC. 
 

*Geografia Digital 
Disponível em: 
https://www.geografiadigital.com/2019/11/800-

planos-de-aula-de-geografia.html# 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
https://tinyurl.com/r4qcqt2
https://novaescola.org.br/plano-de-aula
https://novaescola.org.br/plano-de-aula
https://www.geografiadigital.com/2019/11/800-planos-de-aula-de-geografia.html
https://www.geografiadigital.com/2019/11/800-planos-de-aula-de-geografia.html
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FIQUE ATENTO ao “Documento de transição dos currículos da rede estadual de educação do Espírito Santo.”. O documento traz orientações sobre a transição do Currículo 

Básico Escola Estadual (2009) para o Currículo do Espírito Santo (2019), reelaborado à luz da BNCC. https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/ 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 

2º ANO 

GEOGRAFIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

(EF02GE02/ES) Comparar costumes 
e tradições de diferentes populações 
inseridas no bairro ou 
comunidade em que vive, reconhecendo a 
importância do respeito às diferenças, 
compreendendo que as pessoas são 
diferentes em suas características 
físicas, no jeito de ser e na forma de se 
vestir. 

(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 

Disponíveis 800 Planos de Aula de Geografia 
Alinhados a BNCC. 

*Projeto SEEDUC – Seu Lugar no Mundo 

Disponível em: 
http://projetoseeduc.cecierj.edu.br/eja/recurso-

multimidia-
professor/geografia/novaeja/m1u01/ch_mod01_vol1-
UNIDADE-1_nova_eja-ALUNO.pdf 

Material de apoio em PDF.  
 

*Portal de Geografia 
Disponível em: 
https://www.portalbrasil.net/geografia.htm 

Portal de Geografia Geral para várias faixas etárias.  

Blog do Professor Wladimir – Geografia 
Disponível em: http://profwladimir.blogspot.com/ 

Blog com textos, mapas, vídeos, imagens e 
sugestões de exercícios sobre Geografia. 

 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
http://projetoseeduc.cecierj.edu.br/eja/recurso-multimidia-professor/geografia/novaeja/m1u01/ch_mod01_vol1-UNIDADE-1_nova_eja-ALUNO.pdf
http://projetoseeduc.cecierj.edu.br/eja/recurso-multimidia-professor/geografia/novaeja/m1u01/ch_mod01_vol1-UNIDADE-1_nova_eja-ALUNO.pdf
http://projetoseeduc.cecierj.edu.br/eja/recurso-multimidia-professor/geografia/novaeja/m1u01/ch_mod01_vol1-UNIDADE-1_nova_eja-ALUNO.pdf
http://projetoseeduc.cecierj.edu.br/eja/recurso-multimidia-professor/geografia/novaeja/m1u01/ch_mod01_vol1-UNIDADE-1_nova_eja-ALUNO.pdf
https://www.portalbrasil.net/geografia.htm
http://profwladimir.blogspot.com/


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

FIQUE ATENTO ao “Documento de transição dos currículos da rede estadual de educação do Espírito Santo.”. O documento traz orientações sobre a transição do Currículo 
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ENSINO FUNDAMENTAL 

2º ANO 

GEOGRAFIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

transportes e comunicações. 

 

 

 

 
*Geografia em Foco 

Disponível em: http://marlivieira.blogspot.com/ 
Espaço que transcende a sala de aula como proposta 

para reflexão, discussão, interação e aprendizagem 
acerca do universo de abrangência da Geografia e de 
outras áreas de conhecimentos. 

 
*Blog de Geografia 

Disponível em: 
https://suburbanodigital.blogspot.com/ 
Blog de Geografia. Exercícios, atividades, mapas, 

vídeos, reportagens e dicas educacionais. Este é um 
blog geográfico de divulgação do conhecimento e de 

ideias. 
 
*A Nossa Geografia - O Blog 

Disponível em: http://anossageografia.blogspot.com/ 
Biblioteca de livros digitais. 

 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
http://marlivieira.blogspot.com/
https://suburbanodigital.blogspot.com/
http://anossageografia.blogspot.com/
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ENSINO FUNDAMENTAL 

2º ANO 

GEOGRAFIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

*Brasil Escola – Exercícios de Geografia 
Disponível em: 

https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-
geografia 

Exercícios de Geografia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia
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Básico Escola Estadual (2009) para o Currículo do Espírito Santo (2019), reelaborado à luz da BNCC. https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/ 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 

3º ANO 

GEOGRAFIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

 
Campo temático: O sujeito e seu 
lugar no mundo. 
 
Objeto de conhecimento:  

 A cidade e o campo: 

aproximações e diferenças.  

 As atividades e as paisagens do 
campo: agricultura e pecuária.  

 As paisagens da cidade: as 
diferenças entre as cidades, a 
indústria o comércio e os 
serviços.  

 
 
Campo temático : Conexões e 
escala.  
 

 Paisagens naturais e antrópicas 
em transformação.  

  

(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.  

Há, aqui, oportunidade de trabalho 
interdisciplinar com as habilidades 

(EF03LP25), (EF35LP20), 
(EF03LP26), da Língua Portuguesa; 

(EF03MA26), (EF03MA28), da 
Matemática; (EF03CI06), 
(EF03CI09), de Ciências; e 

(EF03HI03), da História, associadas à 
coleta, leitura, comparação e 

interpretação de dados, com apoio de 
recursos multissemióticos, incluindo 

 * Currículo Interativo: disponibiliza vários objetos 
educacionais de aprendizagem.            

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

*Escola Digital   

Disponível em: https://tinyurl.com/r4qcqt2 

Aqui você vai encontrar objetos digitais de 

aprendizagem (ODAS), planos de aula e ferramentas 

parta criar a sua aula.  

*Nova Escola 

Disponível em: https://novaescola.org.br/plano-de-
aula 
Planos de aula alinhados à BNCC. 

*Geografia Digital 
Disponível em: 

https://www.geografiadigital.com/2019/11/800-
planos-de-aula-de-geografia.html# 
Disponíveis 800 Planos de Aula de Geografia 

Alinhados a BNCC. 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
https://tinyurl.com/r4qcqt2
https://novaescola.org.br/plano-de-aula
https://novaescola.org.br/plano-de-aula
https://www.geografiadigital.com/2019/11/800-planos-de-aula-de-geografia.html
https://www.geografiadigital.com/2019/11/800-planos-de-aula-de-geografia.html
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ENSINO FUNDAMENTAL 

3º ANO 

GEOGRAFIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

 Reconhecendo as paisagens: 
interferência humana nas 
paisagens, modo de vida e 
exploração dos recursos naturais.  

gráficos e tabelas. Há, também, 
oportunidade de trabalho com as 

habilidades (EF35LP11), da Língua 
Portuguesa; (EF03HI07) e 

(EF03HI08), da História, no que se 
refere especificamente à identificação 
de características regionais, urbanas e 

rurais da fala, respeitando as diversas 
variedades linguísticas.  

(EF03GE02/ES) Identificar, em seus 

lugares de vivência, marcas de 
contribuição cultural e econômica de 
grupos de diferentes origens analisando 

também a contribuição destes para o 
Espírito Santo.  

Há, aqui, oportunidade de trabalho 

interdisciplinar com as habilidades 
(EF15AR25), da Arte; e (EF03GE02), 

da Geografia, associadas ao 

 
 

*Projeto SEEDUC – Seu Lugar no Mundo 
Disponível em: 

http://projetoseeduc.cecierj.edu.br/eja/recurso-
multimidia-
professor/geografia/novaeja/m1u01/ch_mod01_vol1-

UNIDADE-1_nova_eja-ALUNO.pdf 
Material de apoio em PDF.  

 
*Portal de Geografia 
Disponível em: 

https://www.portalbrasil.net/geografia.htm 
Portal de Geografia Geral para várias faixas etárias.  

Blog do Professor Wladimir – Geografia 

Disponível em: http://profwladimir.blogspot.com/ 
Blog com textos, mapas, vídeos, imagens e 
sugestões de exercícios sobre Geografia. 

 
 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
http://projetoseeduc.cecierj.edu.br/eja/recurso-multimidia-professor/geografia/novaeja/m1u01/ch_mod01_vol1-UNIDADE-1_nova_eja-ALUNO.pdf
http://projetoseeduc.cecierj.edu.br/eja/recurso-multimidia-professor/geografia/novaeja/m1u01/ch_mod01_vol1-UNIDADE-1_nova_eja-ALUNO.pdf
http://projetoseeduc.cecierj.edu.br/eja/recurso-multimidia-professor/geografia/novaeja/m1u01/ch_mod01_vol1-UNIDADE-1_nova_eja-ALUNO.pdf
http://projetoseeduc.cecierj.edu.br/eja/recurso-multimidia-professor/geografia/novaeja/m1u01/ch_mod01_vol1-UNIDADE-1_nova_eja-ALUNO.pdf
https://www.portalbrasil.net/geografia.htm
http://profwladimir.blogspot.com/


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

FIQUE ATENTO ao “Documento de transição dos currículos da rede estadual de educação do Espírito Santo.”. O documento traz orientações sobre a transição do Currículo 

Básico Escola Estadual (2009) para o Currículo do Espírito Santo (2019), reelaborado à luz da BNCC. https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/ 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 

3º ANO 

GEOGRAFIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

reconhecimento do patrimônio histórico 
e cultural.  

(EF03GE03) Reconhecer os diferentes 

modos de vida de povos e comunidades 

tradicionais em distintos lugares.  

(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.  

 

 

 

*Geografia em Foco 
Disponível em: http://marlivieira.blogspot.com/ 

Espaço que transcende a sala de aula como proposta 
para reflexão, discussão, interação e aprendizagem 

acerca do universo de abrangência da Geografia e de 
outras áreas de conhecimentos. 
 

 
 

*Blog de Geografia 
Disponível em: 
https://suburbanodigital.blogspot.com/ 

Blog de Geografia. Exercícios, atividades, mapas, 
vídeos, reportagens e dicas educacionais. Este é um 

blog geográfico de divulgação do conhecimento e de 
ideias. 
 

*A Nossa Geografia - O Blog 
Disponível em: http://anossageografia.blogspot.com/ 

Biblioteca de livros digitais 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
http://marlivieira.blogspot.com/
https://suburbanodigital.blogspot.com/
http://anossageografia.blogspot.com/


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

FIQUE ATENTO ao “Documento de transição dos currículos da rede estadual de educação do Espírito Santo.”. O documento traz orientações sobre a transição do Currículo 

Básico Escola Estadual (2009) para o Currículo do Espírito Santo (2019), reelaborado à luz da BNCC. https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/ 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 

3º ANO 

GEOGRAFIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

 

 

 

 

 
*Brasil Escola – Exercícios de Geografia 

Disponível em: 
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-

geografia 
Exercícios de Geografia 
 

 
 
 

 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

FIQUE ATENTO ao “Documento de transição dos currículos da rede estadual de educação do Espírito Santo.”. O documento traz orientações sobre a transição do Currículo 

Básico Escola Estadual (2009) para o Currículo do Espírito Santo (2019), reelaborado à luz da BNCC. https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/ 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 

4º ANO 

GEOGRAFIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

 
Campo temático: O sujeito e seu 
lugar no mundo. 
 
Objeto de conhecimento:  

 Território e diversidade cultural.  

 Processos migratórios no Brasil.  

 
 
Campo temático: Conexões e 
escalas.  

 Relação campo e cidade.  

 
 

(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, estadual, regional e brasileira.  
(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. Há, aqui, oportunidade de 
trabalho interdisciplinar com a 

habilidade (EF04HI11), associada ao 
estudo de processos migratórios. Há, 

também, oportunidade de trabalho com 

  
* Currículo Interativo: disponibiliza vários objetos 

educacionais de aprendizagem.            
 http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/ 

 

*Escola Digital   

Disponível em: https://tinyurl.com/r4qcqt2 

Aqui você vai encontrar objetos digitais de 

aprendizagem (ODAS), planos de aula e ferramentas 

parta criar a sua aula.  

*Nova Escola 
Disponível em: https://novaescola.org.br/plano-de-
aula 

Planos de aula alinhados à BNCC. 
 

*Geografia Digital 
Disponível em: 
https://www.geografiadigital.com/2019/11/800-

planos-de-aula-de-geografia.html# 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
https://tinyurl.com/r4qcqt2
https://novaescola.org.br/plano-de-aula
https://novaescola.org.br/plano-de-aula
https://www.geografiadigital.com/2019/11/800-planos-de-aula-de-geografia.html
https://www.geografiadigital.com/2019/11/800-planos-de-aula-de-geografia.html


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

FIQUE ATENTO ao “Documento de transição dos currículos da rede estadual de educação do Espírito Santo.”. O documento traz orientações sobre a transição do Currículo 

Básico Escola Estadual (2009) para o Currículo do Espírito Santo (2019), reelaborado à luz da BNCC. https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/ 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 

4º ANO 

GEOGRAFIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

as habilidades (EF15AR03), da Arte; 
(EF04HI10), da História, associadas ao 

reconhecimento e valorização da 
diversidade de influências na cultura 

brasileira, local ou regional.  

(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.  

 

Disponíveis 800 Planos de Aula de Geografia 
Alinhados a BNCC. 

 

 
 

 
*Projeto SEEDUC – Seu Lugar no Mundo 
Disponível em: 

http://projetoseeduc.cecierj.edu.br/eja/recurso-
multimidia-

professor/geografia/novaeja/m1u01/ch_mod01_vol1-
UNIDADE-1_nova_eja-ALUNO.pdf 
Material de apoio em PDF.  

 
*Portal de Geografia 

Disponível em: 
https://www.portalbrasil.net/geografia.htm 
Portal de Geografia Geral para várias faixas etárias.  

 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
http://projetoseeduc.cecierj.edu.br/eja/recurso-multimidia-professor/geografia/novaeja/m1u01/ch_mod01_vol1-UNIDADE-1_nova_eja-ALUNO.pdf
http://projetoseeduc.cecierj.edu.br/eja/recurso-multimidia-professor/geografia/novaeja/m1u01/ch_mod01_vol1-UNIDADE-1_nova_eja-ALUNO.pdf
http://projetoseeduc.cecierj.edu.br/eja/recurso-multimidia-professor/geografia/novaeja/m1u01/ch_mod01_vol1-UNIDADE-1_nova_eja-ALUNO.pdf
http://projetoseeduc.cecierj.edu.br/eja/recurso-multimidia-professor/geografia/novaeja/m1u01/ch_mod01_vol1-UNIDADE-1_nova_eja-ALUNO.pdf
https://www.portalbrasil.net/geografia.htm


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

FIQUE ATENTO ao “Documento de transição dos currículos da rede estadual de educação do Espírito Santo.”. O documento traz orientações sobre a transição do Currículo 

Básico Escola Estadual (2009) para o Currículo do Espírito Santo (2019), reelaborado à luz da BNCC. https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/ 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 

4º ANO 

GEOGRAFIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

Blog do Professor Wladimir – Geografia 
Disponível em: http://profwladimir.blogspot.com/ 

Blog com textos, mapas, vídeos, imagens e 
sugestões de exercícios sobre Geografia. 

 
*Geografia em Foco 
Disponível em: http://marlivieira.blogspot.com/ 

Espaço que transcende a sala de aula como proposta 
para reflexão, discussão, interação e aprendizagem 

acerca do universo de abrangência da Geografia e de 
outras áreas de conhecimentos. 
 

 
*Blog de Geografia 

Disponível em: 
https://suburbanodigital.blogspot.com/ 
Blog de Geografia. Exercícios, atividades, mapas, 

vídeos, reportagens e dicas educacionais. Este é um 
blog geográfico de divulgação do conhecimento e de 

ideias. 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
http://profwladimir.blogspot.com/
http://marlivieira.blogspot.com/
https://suburbanodigital.blogspot.com/


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

FIQUE ATENTO ao “Documento de transição dos currículos da rede estadual de educação do Espírito Santo.”. O documento traz orientações sobre a transição do Currículo 

Básico Escola Estadual (2009) para o Currículo do Espírito Santo (2019), reelaborado à luz da BNCC. https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/ 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 

4º ANO 

GEOGRAFIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

 
*A Nossa Geografia - O Blog 

Disponível em: http://anossageografia.blogspot.com/ 
Biblioteca de livros digitais 

 
*Brasil Escola – Exercícios de Geografia 
Disponível em: 

https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-
geografia 

Exercícios de Geografia 
 
 

 
 

 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
http://anossageografia.blogspot.com/
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

FIQUE ATENTO ao “Documento de transição dos currículos da rede estadual de educação do Espírito Santo.”. O documento traz orientações sobre a transição do Currículo 

Básico Escola Estadual (2009) para o Currículo do Espírito Santo (2019), reelaborado à luz da BNCC. https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/ 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 

5º ANO 

GEOGRAFIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

 
Campo temático: O sujeito e seu 
lugar no mundo. 
 
Objeto de conhecimento:  

 Dinâmica populacional.  

 Diferenças étnico-raciais e 

étnico-culturais e desigualdades 
sociais.  

 

Campo temático: Conexões e 

escalas.  

 Território, redes e urbanização.  

 

(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.  

(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.  

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

ambientais e culturais provocadas pelo 
seu crescimento.  

(EF05GE04) Reconhecer as 

  
* Currículo Interativo: disponibiliza vários objetos 

educacionais de aprendizagem.            
 http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/ 

 

*Escola Digital   

Disponível em: https://tinyurl.com/r4qcqt2 

Aqui você vai encontrar objetos digitais de 

aprendizagem (ODAS), planos de aula e ferramentas 

parta criar a sua aula.  

*Nova Escola 
Disponível em: https://novaescola.org.br/plano-de-
aula 

Planos de aula alinhados à BNCC. 
 

*Geografia Digital 
Disponível em: 
https://www.geografiadigital.com/2019/11/800-

planos-de-aula-de-geografia.html# 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
https://tinyurl.com/r4qcqt2
https://novaescola.org.br/plano-de-aula
https://novaescola.org.br/plano-de-aula
https://www.geografiadigital.com/2019/11/800-planos-de-aula-de-geografia.html
https://www.geografiadigital.com/2019/11/800-planos-de-aula-de-geografia.html


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

FIQUE ATENTO ao “Documento de transição dos currículos da rede estadual de educação do Espírito Santo.”. O documento traz orientações sobre a transição do Currículo 

Básico Escola Estadual (2009) para o Currículo do Espírito Santo (2019), reelaborado à luz da BNCC. https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/ 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 

5º ANO 

GEOGRAFIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

características da cidade e analisar as 

interações entre a cidade e o campo e 

entre cidades na rede urbana.  

Disponíveis 800 Planos de Aula de Geografia 
Alinhados a BNCC. 

 

 
 

 
*Projeto SEEDUC – Seu Lugar no Mundo 
Disponível em: 

http://projetoseeduc.cecierj.edu.br/eja/recurso-
multimidia-

professor/geografia/novaeja/m1u01/ch_mod01_vol1-
UNIDADE-1_nova_eja-ALUNO.pdf 
Material de apoio em PDF.  

 
*Portal de Geografia 

Disponível em: 
https://www.portalbrasil.net/geografia.htm 
Portal de Geografia Geral para várias faixas etárias.  

 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
http://projetoseeduc.cecierj.edu.br/eja/recurso-multimidia-professor/geografia/novaeja/m1u01/ch_mod01_vol1-UNIDADE-1_nova_eja-ALUNO.pdf
http://projetoseeduc.cecierj.edu.br/eja/recurso-multimidia-professor/geografia/novaeja/m1u01/ch_mod01_vol1-UNIDADE-1_nova_eja-ALUNO.pdf
http://projetoseeduc.cecierj.edu.br/eja/recurso-multimidia-professor/geografia/novaeja/m1u01/ch_mod01_vol1-UNIDADE-1_nova_eja-ALUNO.pdf
http://projetoseeduc.cecierj.edu.br/eja/recurso-multimidia-professor/geografia/novaeja/m1u01/ch_mod01_vol1-UNIDADE-1_nova_eja-ALUNO.pdf
https://www.portalbrasil.net/geografia.htm


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

FIQUE ATENTO ao “Documento de transição dos currículos da rede estadual de educação do Espírito Santo.”. O documento traz orientações sobre a transição do Currículo 

Básico Escola Estadual (2009) para o Currículo do Espírito Santo (2019), reelaborado à luz da BNCC. https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/ 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 

5º ANO 

GEOGRAFIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

Blog do Professor Wladimir – Geografia 
Disponível em: http://profwladimir.blogspot.com/ 

Blog com textos, mapas, vídeos, imagens e 
sugestões de exercícios sobre Geografia. 

 
*Geografia em Foco 
Disponível em: http://marlivieira.blogspot.com/ 

Espaço que transcende a sala de aula como proposta 
para reflexão, discussão, interação e aprendizagem 

acerca do universo de abrangência da Geografia e de 
outras áreas de conhecimentos. 
 

*Blog de Geografia 
Disponível em: 

https://suburbanodigital.blogspot.com/ 
Blog de Geografia. Exercícios, atividades, mapas, 
vídeos, reportagens e dicas educacionais. Este é um 

blog geográfico de divulgação do conhecimento e de 
ideias. 

 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
http://profwladimir.blogspot.com/
http://marlivieira.blogspot.com/
https://suburbanodigital.blogspot.com/


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

FIQUE ATENTO ao “Documento de transição dos currículos da rede estadual de educação do Espírito Santo.”. O documento traz orientações sobre a transição do Currículo 

Básico Escola Estadual (2009) para o Currículo do Espírito Santo (2019), reelaborado à luz da BNCC. https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/ 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 

5º ANO 

GEOGRAFIA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

*A Nossa Geografia - O Blog 
Disponível em: http://anossageografia.blogspot.com/ 

Biblioteca de livros digitais 
 

*Brasil Escola – Exercícios de Geografia 
Disponível em: 
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-

geografia 
Exercícios de Geografia 

 
 
 
 

 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
http://anossageografia.blogspot.com/
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia

