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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/ 

 

ORIENTAÇÕES CURRICULARES 2020 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 

1º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
Campo de Atuação: TODOS 
 
 
 Reconstrução das condições de 

produção e recepção de 
textos; 
 

 Estratégia de leitura; 

 
 Correspondência fonema-

grafema; 
 

 Construção do sistema 
alfabético/Convenções da 
escrita; 

 
 Conhecimento do alfabeto da 

Língua Portuguesa; 
 

 Construção do sistema 
alfabético; 

 
 Construção do sistema 

Campo de Atuação: TODOS 
 
 

(EF15LP01) Identificar a função social de 
textos que circulam em campos da vida 

social dos quais participa cotidianamente 
(a casa, a rua, a comunidade, a escola) e 
nas mídias impressa, de massa e digital, 

reconhecendo para que foram produzidos, 
onde circulam, quem os produziu e a 

quem se destinam. 
 
(EF15LP02) Estabelecer expectativas em 

relação ao texto que vai ler 
(pressuposições antecipadoras dos 

sentidos, da forma e da função social do 
texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre as condições 

de produção e recepção desse texto, o 
gênero, o suporte e o universo temático, 

bem como sobre saliências textuais, 

Site com o novo Currículo do Espírito Santo 
 

Documentos oficiais e materiais de apoio. 
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/ 

 
PDF: “Documento de transição dos currículos da 
Rede Estadual de Ensino 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/ 
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ENSINO FUNDAMENTAL 

1º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
alfabético e da ortografia; 

 
 Oralidade pública/Intercâmbio 

conversacional em sala de 
aula; 
 
 

 
Campo de Atuação: VIDA 
COTIDIANA 
 
 
 Leitura de imagens em 

narrativas visuais; 
 

 Escrita autônoma e 
compartilhada; 

 
 Produção de texto oral; 

 
 
 
 
 

 

recursos gráficos, imagens, dados da 

própria obra (índice, prefácio e demais 
divisões), confirmando antecipações e 

inferências realizadas antes e durante a 
leitura de textos, checando a adequação 
das hipóteses realizadas. 

 
(EF15LP03) Localizar informações 

explícitas e implícitas em textos. 
 
(EF01LP02/ES) Escrever, 

espontaneamente ou por ditado, o próprio 
nome, palavras e frases de forma 

alfabética – usando letras/grafemas que 
representem fonemas. 

 
(EF01LP03/ES) Observar, em textos 
breves e significativos, a partir da 

mediação do professor, escritas 
convencionais, comparando-as às suas 

produções escritas, percebendo 
semelhanças e diferenças. 
 

Currículo Interativo 

O Currículo Interativo é uma plataforma de busca que 

reúne objetos e recursos digitais para apoiar 

professores e alunos em processos de ensino e de 

aprendizagem. 

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

 

 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
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ENSINO FUNDAMENTAL 

1º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
 
Campo de Atuação: VIDA 
PÚBLICA 

 
 Compreensão em leitura; 

 
 Escrita compartilhada; 

 
 Produção de texto oral; 

 
 

 
Campo de Atuação: PRÁTICAS 
DE ESTUDOS E PESQUISAS 

 
 Compreensão em leitura; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(EF01LP04/ES) Distinguir as letras do 

alfabeto de outros sinais gráficos, em 
textos significativos da tradição oral 

regional. 
 
(EF01LP05/ES) Reconhecer o sistema de 

escrita alfabética como representação dos 
sons da fala, em textos significativos, 

progredindo para uma análise cada vez 
mais ajustada de partes menores da 
palavra. 

 
(EF01LP06/ES) Segmentar, oralmente e 

por escrito, as palavras em sílabas, em 
situações significativas, com o uso de 

cantigas, trava-línguas, poemas, 
parlendas do repertório local e nacional. 
 

(EF15LP09) Expressar-se, em situações 
de intercâmbio oral, com clareza, 

preocupando-se em ser compreendido 
pelo interlocutor e usando a palavra com 
tom de voz audível, boa articulação e 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
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ENSINO FUNDAMENTAL 

1º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
 
 

Campo de Atuação: 
ARTÍSTICO-LITERÁRIO 

 
 

 Formação do leitor literário; 
 
 Formação do leitor 

literário/leitura 
multissemiótica; 

 
 Contagem de história. 

ritmo adequado. 

 
 
Campo de Atuação: VIDA COTIDIANA 
 
(EF15LP14) Construir o sentido de 

histórias em quadrinhos e tirinhas, 
relacionando imagens e palavras e 
interpretando recursos gráficos (tipos de 

balões, de letras, onomatopeias). 
 

(EF01LP17) Planejar e produzir, em 
colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor, listas, agendas, 

calendários, avisos, convites, receitas, 
instruções de montagem e legendas para 

álbuns, fotos ou ilustrações (digitais ou 
impressos), dentre outros gêneros do 
campo da vida cotidiana, considerando a 

situação comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do texto. 

 
(EF12LP06) Planejar e produzir, em 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
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ENSINO FUNDAMENTAL 

1º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, recados, avisos, 
convites, receitas, instruções de 

montagem, dentre outros gêneros do 
campo da vida cotidiana, que possam ser 
repassados oralmente por meio de 

ferramentas digitais, em áudio ou vídeo, 
considerando a situação comunicativa e o 

tema/assunto/finalidade do texto. 
 
 

 
Campo de Atuação: VIDA PÚBLICA 

 
(EF12LP08) Ler e compreender, em 

colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor, fotolegendas em 
notícias, manchetes e lides em notícias, 

álbum de fotos digital noticioso e notícias 
curtas para público infantil, dentre outros 

gêneros do campo jornalístico, 
considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
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1º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

 

(EF12LP11) Escrever, em colaboração 
com os colegas e com a ajuda do 

professor, fotolegendas em notícias, 
manchetes e lides em notícias, álbum de 
fotos digital noticioso e notícias curtas 

para público infantil, digitais ou 
impressos, dentre outros gêneros do 

campo jornalístico, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto 
do texto. 

  
(EF12LP13) Planejar, em colaboração com 

os colegas e com a ajuda do professor, 
slogans e peça de campanha de 

conscientização destinada ao público 
infantil, que possam ser repassados 
oralmente por meio de ferramentas 

digitais, em áudio ou vídeo, considerando 
a situação comunicativa e o 

tema/assunto/finalidade do texto. 
 
 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
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ENSINO FUNDAMENTAL 

1º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

 

 
 

 
 
 

Campo de Atuação: PRÁTICAS DE 
ESTUDOS E PESQUISAS 

 
(EF12LP17) Ler e compreender, em 
colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, enunciados de tarefas 
escolares, diagramas, curiosidades, 

pequenos relatos de experimentos, 
entrevistas, verbetes de enciclopédia 

infantil, entre outros gêneros do campo 
investigativo, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto. 

 
 

 
 
 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
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ENSINO FUNDAMENTAL 

1º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

Campo de Atuação: ARTÍSTICO-

LITERÁRIO 
 

(EF15LP15) Reconhecer que os textos 
literários fazem parte do mundo do 
imaginário e apresentam uma dimensão 

lúdica, de encantamento, valorizando-os, 
em sua diversidade cultural, como 

patrimônio artístico da humanidade. 
 
(EF15LP18) Relacionar texto com 

ilustrações e outros recursos gráficos. 
 

(EF15LP19) Recontar oralmente, com e 
sem apoio de imagem, textos literários 

lidos pelo professor. 
 

 

 

 

 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
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ENSINO FUNDAMENTAL 

2º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
Campo de Atuação: TODOS 
 
 
 Reconstrução das condições de 

produção e recepção de textos; 
 

 Estratégia de leitura; 
 

 Construção do sistema 
alfabético/Convenções da escrita; 

 

 Construção do sistema alfabético/ 
Estabelecimento de relações 
anafóricas na referenciação e 
construção da coesão; 

 
 Construção do sistema alfabético e 

da ortografia; 
 

 Oralidade pública/Intercâmbio 
conversacional em sala de aula. 

 
 

Campo de Atuação: TODOS 
 

 
 
(EF15LP01) Identificar a função social 

de textos que circulam em campos da 
vida social dos quais participa 

cotidianamente (a casa, a rua, a 
comunidade, a escola) e nas mídias 
impressa, de massa e digital, 

reconhecendo para que foram 
produzidos, onde circulam, quem os 

produziu e a quem se destinam. 
 

(EF15LP02) Estabelecer expectativas 
em relação ao texto que vai ler 
(pressuposições antecipadoras dos 

sentidos, da forma e da função social 
do texto), apoiando-se em seus 

conhecimentos prévios sobre as 
condições de produção e recepção 
desse texto, o gênero, o suporte e o 

Site com o novo Currículo do Espírito Santo 

 
Documentos oficiais e materiais de apoio. 
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/ 

 
PDF: “Documento de transição dos currículos da 

Rede Estadual de Ensino 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/ 

 
Currículo Interativo 

O Currículo Interativo é uma plataforma de busca que 

reúne objetos e recursos digitais para apoiar 

professores e alunos em processos de ensino e de 

aprendizagem. 

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

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
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ENSINO FUNDAMENTAL 

2º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
 

 

 
 

Campo de Atuação: VIDA 
COTIDIANA 
 
 
 Leitura de imagens em narrativas 

visuais; 
 

 Escrita autônoma e compartilhada; 
 

 Produção de texto oral; 
 

 Forma de composição do texto. 
 
 
 

Campo de Atuação: VIDA PÚBLICA 
 
 Compreensão em leitura; 

 
 Escrita compartilhada; 

 

universo temático, bem como sobre 

saliências textuais, recursos gráficos, 
imagens, dados da própria obra (índice, 
prefácio e demais divisões), 

confirmando antecipações e inferências 
realizadas antes e durante a leitura de 

textos, checando a adequação das 
hipóteses realizadas. 

 
(EF15LP03) Localizar informações 
explícitas e implícitas em textos. 

 
(EF02LP01/ES )Utilizar, ao produzir o 

texto, grafia correta de palavras 
conhecidas ou com estruturas silábicas 
já dominadas, letras maiúsculas em 

início de frases e em substantivos 
próprios, segmentação entre as 

palavras, ponto final, ponto de 
interrogação e ponto de exclamação, 
compreendendo que o uso da 

pontuação faz parte do ato de 
textualizar/escrever, não se resumindo 

 

 
 

Caça Palavras Infantil 

 
Escolha um dos caça palavras infantis e divirta-se 

procurando as palavras que estão escondidas. Cada 
caça palavra é temático e tem cerca de 15 palavras. 

Elas estão dispostas na horizontal, na vertical e na 
diagonal. Todas elas estão escritas normalmente, ou 
seja, não tem palavras invertidas. 

 
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/caca-

palavras-infantil 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/caca-palavras-infantil
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/caca-palavras-infantil
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ENSINO FUNDAMENTAL 

2º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
 Produção de texto oral; 

 
 Forma de composição do texto. 

 
Campo de Atuação: PRÁTICAS DE 
ESTUDOS E PESQUISAS 
 
 Compreensão em leitura; 

 
 Produção de textos; 

 
 Forma de composição dos textos 

/ Adequação do texto às normas 
de escrita. 
 

Campo de Atuação: ARTÍSTICO-

LITERÁRIO 
 
 Formação do leitor literário; 

 
 Formação do leitor literário/leitura 

multissemiótica; 
 

 Contagem de história. 

ao estudo dos sinais de pontuação. 

 
(EF02LP03/ES) Ler e escrever palavras 
com correspondências regulares diretas 

entre letras e fonemas (f, v, t, d, p, b) 
e correspondências regulares 

contextuais (c e q; e e o, em posição 
átona em final de palavra), 

apropriando-se progressivamente da 
ortografia. 
 

(EF02LP04/ES) Ler e escrever 
corretamente palavras com sílabas CV, 

V, CVC, CCV, identificando que existem 
vogais em todas as sílabas, 
apropriando-se de procedimentos de 

análise comparativa da escrita, de 
modo que, paulatinamente, apresente 

domínio das sílabas canônicas e 
complexas. 
 

(EF15LP09) Expressar-se, em situações 
de intercâmbio oral, com clareza, 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/


 

 
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 

2º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
preocupando-se em ser compreendido 

pelo interlocutor e usando a palavra 
com tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo adequado. 

 
Campo de Atuação: VIDA 
COTIDIANA 
 

(EF15LP14) Construir o sentido de 
histórias em quadrinhos e tirinhas, 

relacionando imagens e palavras e 
interpretando recursos gráficos (tipos 
de balões, de letras, onomatopeias). 

 
(EF02LP13/ES) Planejar e produzir 

bilhetes e cartas, em meio impresso 
e/ou digital, dentre outros gêneros do 

campo da vida cotidiana, considerando 
a situação comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do texto, 

demonstrando autonomia na produção 
desses gêneros. 

 
(EF12LP06) Planejar e produzir, em 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/


 

 
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 

2º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, recados, avisos, 
convites, receitas, instruções de 
montagem, dentre outros gêneros do 

campo da vida cotidiana, que possam 
ser repassados oralmente por meio de 

ferramentas digitais, em áudio ou 
vídeo, considerando a situação 

comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do texto. 
 

 
(EF02LP16) Identificar e reproduzir, em 

bilhetes, recados, avisos, cartas, e-
mails, receitas (modo de fazer), relatos 
(digitais ou impressos), a formatação e 

diagramação específica de cada um 
desses gêneros. 

 
Campo de Atuação: VIDA PÚBLICA 
 

(EF12LP08)Ler e compreender, em 
colaboração com os colegas e/ou com a 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/


 

 
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 

2º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
ajuda do professor, fotolegendas em 

notícias, manchetes e lides em notícias, 
álbum de fotos digital noticioso e 
notícias curtas para público infantil, 

dentre outros gêneros do campo 
jornalístico, considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto do 
texto. 

 
(EF12LP1)Escrever, em colaboração 
com os colegas e com a ajuda do 

professor, fotolegendas em notícias, 
manchetes e lides em notícias, álbum 

de fotos digital noticioso e notícias 
curtas para público infantil, digitais ou 
impressos, dentre outros gêneros do 

campo jornalístico, considerando a 
situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto. 
 
(EF02LP19) Planejar e produzir, em 

colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor, notícias curtas para 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/


 

 
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 

2º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
público infantil, a fim de compor jornal 

falado, que possa ser repassado 
oralmente ou em meio digital, em áudio 
ou vídeo, dentre outros gêneros do 

campo jornalístico, considerando a 
situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto. 
 

(EF12LP14) Identificar e reproduzir, em 
fotolegendas de notícias, álbum de 
fotos digital noticioso, cartas de leitor 

(revista infantil), digitais ou impressos, 
a formatação e a diagramação 

específicas de cada um desses gêneros, 
inclusive em suas versões orais. 
 

 
Campo de Atuação: PRÁTICAS DE 

ESTUDOS E PESQUISAS 
 
 

(EF12LP17) Ler e compreender, em 
colaboração com os colegas e com a 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/


 

 
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 

2º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
ajuda do professor, enunciados de 

tarefas escolares, diagramas, 
curiosidades, pequenos relatos de 
experimentos, entrevistas, verbetes de 

enciclopédia infantil, entre outros 
gêneros do campo investigativo, 

considerando a situação comunicativa e 
o tema/assunto do texto. 

 
(EF02LP22) Planejar e produzir, em 
colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, pequenos relatos 
de experimentos, entrevistas, verbetes 

de enciclopédia infantil, dentre outros 
gêneros do campo investigativo, digitais 
ou impressos, considerando a situação 

comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do texto. 

 
(EF02LP25) Identificar e reproduzir, em 
relatos de experimentos, entrevistas, 

verbetes de enciclopédia infantil, 
digitais ou impressos, a formatação e a 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/


 

 
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 

2º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
diagramação específica de cada um 

desses gêneros, inclusive em suas 
versões orais. 
 

Campo de Atuação: ARTÍSTICO-
LITERÁRIO 

 
(EF15LP15) Reconhecer que os textos 

literários fazem parte do mundo do 
imaginário e apresentam uma dimensão 
lúdica, de encantamento, valorizando-

os, em sua diversidade cultural, como 
patrimônio artístico da humanidade. 

 
(EF15LP18) Relacionar texto com 
ilustrações e outros recursos gráficos. 

 
(EF15LP19) Recontar oralmente, com e 

sem apoio de imagem, textos literários 
lidos pelo professor. 
 

 

 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/


 

 
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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
 Campo de Atuação: TODOS 
 
 
 Reconstrução das condições de 

produção e recepção de textos; 
 

 Estratégia de leitura; 

 
 Planejamento de texto; 

 
 Forma de composição de gêneros 

orais; 

 
 Construção do sistema alfabético e 

da ortografia; 

 
 Morfologia; 

 
 Oralidade pública / Intercâmbio 

conversacional em sala de aula. 

 

Campo de Atuação: TODOS 

 
(EF15LP01) Identificar a função social 

de textos que circulam em campos da 
vida social dos quais participa 
cotidianamente (a casa, a rua, a 

comunidade, a escola) e nas mídias 
impressa, de massa e digital, 

reconhecendo para que foram 
produzidos, onde circulam, quem os 
produziu e a quem se destinam. 

 
(EF15LP02) Estabelecer expectativas 

em relação ao texto que vai ler 
(pressuposições antecipadoras dos 

sentidos, da forma e da função social 
do texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre as 

condições de produção e recepção 
desse texto, o gênero, o suporte e o 

universo temático, bem como sobre 
saliências textuais, recursos gráficos, 
imagens, dados da própria obra 

Site com o novo Currículo do Espírito Santo 

 
Documentos oficiais e materiais de apoio. 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/ 
 
PDF: “Documento de transição dos currículos da 

Rede Estadual de Ensino 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/ 
 
Currículo Interativo 

O Currículo Interativo é uma plataforma de busca que 

reúne objetos e recursos digitais para apoiar 

professores e alunos em processos de ensino e de 

aprendizagem. 

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

 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/


 

 
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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

 
 
Campo de Atuação: VIDA 
COTIDIANA 
 
 
 Leitura de imagens em narrativas 

visuais; 
 

 Escrita colaborativa; 

 
 Produção de texto oral; 

 
 Forma de composição do texto. 

 
 
Campo de Atuação: VIDA PÚBLICA 
 
 Compreensão em leitura; 

 
 Escrita colaborativa; 

 
 Forma de composição do texto; 

 

(índice, prefácio e demais divisões), 

confirmando antecipações e inferências 
realizadas antes e durante a leitura de 

textos, checando a adequação das 
hipóteses realizadas. 
 

(EF15LP03) Localizar informações 
explícitas e implícitas em textos. 

 
(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do 
professor, o texto que será produzido, 

considerando a situação comunicativa, 
os interlocutores (quem escreve/para 

quem escreve); a finalidade ou o 
propósito (escrever para quê); a 

circulação (onde o texto vai circular); o 
suporte (qual é o portador do texto); a 
linguagem, organização e forma do 

texto e seu tema, pesquisando em 
meios impressos ou digitais, sempre 

que for preciso, informações 
necessárias à produção do texto, 
organizando em tópicos os dados e as 

 

Separe em sílabas 
Este jogo serve para separar as palavras em sílabas e 

quantas sílabas a palavra tem. Nós usamos um 
sistema heurístico que permite separar as palavras 
existentes em dicionários de Português, palavras 

comumente usadas que não são reconhecidas 
oficialmente, ou palavras inventadas. 

https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/separe-
em-silabas-52692 
 

 
Caça Palavras Infantil 

 
Escolha um dos caça palavras infantis e divirta-se 

procurando as palavras que estão escondidas. Cada 
caça palavra é temático e tem cerca de 15 palavras. 
Elas estão dispostas na horizontal, na vertical e na 

diagonal. Todas elas estão escritas normalmente, ou 
seja, não tem palavras invertidas. 

https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/caca-
palavras-infantil 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/separe-em-silabas-52692
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/separe-em-silabas-52692
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/caca-palavras-infantil
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/caca-palavras-infantil


 

 
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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
 
 
Campo de Atuação: PRÁTICAS DE 
ESTUDOS E PESQUISAS 
 

 Compreensão em leitura; 
 

 Compreensão de textos orais; 
 

 Forma de composição dos 
textos; 
 

 Adequação do texto às normas 
de escrita. 

 
 

 

Campo de Atuação: ARTÍSTICO-
LITERÁRIO 

 
 Formação do leitor literário; 

 
 Leitura colaborativa e autônoma; 

 
 Formação do leitor literário; 

fontes pesquisadas. 

 
 

(EF35LP10) Identificar gêneros do 
discurso oral, utilizados em diferentes 
situações e contextos comunicativos, e 

suas características linguístico-
expressivas e composicionais 

(conversação espontânea, conversação 
telefônica, entrevistas pessoais, 
entrevistas no rádio ou na TV, debate, 

noticiário de rádio e TV, narração de 
jogos esportivos no rádio e TV, aula, 

debate etc.). 
 

(EF35LP12) Recorrer ao dicionário para 
esclarecer dúvida sobre a escrita de 
palavras, especialmente no caso de 

palavras com relações irregulares 
fonema-grafema. 

 
(EF03LP01/ES) Ler e escrever 
palavras com correspondências 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/


 

 
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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
 

 Leitura multissemiótica; 
 

 Escrita autônoma e 
compartilhada; 
 

 Contagem de história; 
 

 Formas de composição de 
narrativas. 
 
 

regulares contextuais entre grafemas e 

fonemas – c/qu; g/gu; r/rr; s/ss; o (e 
não u) e e (e não i) em sílaba átona 

em final de palavra – e com marcas de 
nasalidade (til, m, n), demonstrando 
domínio, de forma progressiva, da 

construção do sistema alfabético. 
 

(EF03LP02) Ler e escrever 
corretamente palavras com sílabas CV, 
V, CVC, CCV, VC, VV, CVV, 

identificando que existem vogais em 
todas as sílabas. 

 
(EF03LP03) Ler e escrever 

corretamente palavras com os dígrafos 
lh, nh, ch. 
 

(EF03LP08) Identificar e diferenciar, 
em textos, substantivos e verbos e 

suas funções na oração: agente, ação, 
objeto da ação. 
 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/


 

 
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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

(EF15LP09) Expressar-se, em situações 

de intercâmbio oral, com clareza, 
preocupando-se em ser compreendido 

pelo interlocutor e usando a palavra 
com tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo adequado. 

 
Campo de Atuação: VIDA 
COTIDIANA 
 

(EF15LP14) Construir o sentido de 
histórias em quadrinhos e tirinhas, 

relacionando imagens e palavras e 
interpretando recursos gráficos (tipos 
de balões, de letras, onomatopeias). 

 
(EF03LP13/ES) Planejar e produzir 

cartas pessoais e diários, mediante 
ajuda do professor, com expressão de 
sentimentos e opiniões, dentre outros 

gêneros do campo da vida cotidiana, 
de acordo com as convenções dos 

gêneros carta e diário e considerando a 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/


 

 
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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto. 
 

(EF03LP15) Assistir, em vídeo digital, a 
programa de culinária infantil e, a 
partir dele, planejar e produzir receitas 

em áudio ou vídeo. 
 

(EF03LP16) Identificar e reproduzir, 
em textos injuntivos instrucionais 
(receitas, instruções de montagem, 

digitais ou impressos), a formatação 
própria desses textos (verbos 

imperativos, indicação de passos a 
serem seguidos) e a diagramação 

específica dos textos desses gêneros 
(lista de ingredientes ou materiais e 
instruções de execução – "modo de 

fazer"). 
 

 
 
 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/


 

 
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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
Campo de Atuação: VIDA PÚBLICA 
 
(EF03LP18) Ler e compreender, com 
autonomia, cartas dirigidas a veículos 
da mídia impressa ou digital (cartas de 
leitor e de reclamação a jornais, 
revistas) e notícias, dentre outros 
gêneros do campo jornalístico, de 
acordo com as convenções do gênero 
carta e considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do 
texto. 
 

(EF03LP20) Produzir cartas dirigidas a 
veículos da mídia impressa ou digital 

(cartas do leitor ou de reclamação a 
jornais ou revistas), dentre outros 
gêneros do campo político-cidadão, 

com opiniões e críticas, de acordo com 
as convenções do gênero carta e 

considerando a situação comunicativa 
e o tema/assunto do texto. 
 

(EF35LP16) Identificar e reproduzir, 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/


 

 
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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

em notícias, manchetes, lides e corpo 

de notícias simples para público infantil 
e cartas de reclamação (revista 

infantil), digitais ou impressos, a 
formatação e diagramação específica 
de cada um desses gêneros, inclusive 

em suas versões orais. 
 

 
 
Campo de Atuação: PRÁTICAS DE 
ESTUDOS E PESQUISAS 
 
 
(EF03LP24) Ler/ouvir e compreender, 

com autonomia, relatos de 
observações e de pesquisas em fontes 

de informações, considerando a 
situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 

 
(EF35LP19) Recuperar as ideias 

principais em situações formais de 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/


 

 
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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

escuta de exposições, apresentações e 

palestras. 
 

(EF03LP26) Identificar e reproduzir, 
em relatórios de observação e 
pesquisa, a formatação e diagramação 

específica desses gêneros (passos ou 
listas de itens, tabelas, ilustrações, 

gráficos, resumo dos resultados), 
inclusive em suas versões orais. 
 

 
Campo de Atuação: ARTÍSTICO-

LITERÁRIO 
 

(EF15LP15) Reconhecer que os textos 
literários fazem parte do mundo do 
imaginário e apresentam uma 

dimensão lúdica, de encantamento, 
valorizando-os, em sua diversidade 

cultural, como patrimônio artístico da 
humanidade. 
 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/


 

 
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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

(EF15LP16) Ler e compreender, em 

colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor e, 

progressivamente, de maneira 
autônoma, textos narrativos de maior 
porte como contos (populares, de 

fadas, acumulativos, de assombração, 
dentre outros) e crônicas. 

 
(EF35LP22) Perceber diálogos em 
textos narrativos, observando o efeito 

de sentido de verbos de enunciação e, 
se for o caso, o uso de variedades 

linguísticas no discurso direto. 
 

(EF15LP18) Relacionar texto com 
ilustrações e outros recursos gráficos. 
 

 
(EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, 

com certa autonomia, utilizando 
detalhes descritivos, sequências de 
eventos e imagens apropriadas para 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/


 

 
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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

sustentar o sentido do texto, e 

marcadores de tempo, espaço e de fala 
de personagens. 

 
(EF15LP19) Recontar oralmente, com e 
sem apoio de imagem, textos literários 

lidos pelo professor. 
 

(EF35LP29) Identificar, em narrativas, 
cenário, personagem central, conflito 
gerador, resolução e o ponto de vista 

com base no qual histórias são 
narradas, diferenciando narrativas em 

primeira e terceira pessoas. 

 

 

 

 

 

 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/


 

 
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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
 
Campo de Atuação: TODOS 
 
 
 Reconstrução das condições de 

produção e recepção de textos; 
 

 Estratégia de leitura; 

 
 Planejamento de texto; 

 

 
 Construção do sistema 

alfabético / convenções de 
escrita; 

 

 
 Oralidade pública / Intercâmbio 

conversacional em sala de aula; 
 
 Escuta atenta; 

 
 Características da conversação 

 
Campo de Atuação: TODOS 
 
 
(EF15LP01) Identificar a função 

social de textos que circulam em 
campos da vida social dos quais 

participa cotidianamente (a casa, a 
rua, a comunidade, a escola) e nas 
mídias impressa, de massa e digital, 

reconhecendo para que foram 
produzidos, onde circulam, quem os 

produziu e a quem se destinam. 
 
(EF15LP02) Estabelecer expectativas 

em relação ao texto que vai ler 
(pressuposições antecipadoras dos 

sentidos, da forma e da função social 
do texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre as 

condições de produção e recepção 
desse texto, o gênero, o suporte e o 

universo temático, bem como sobre 

Site com o novo Currículo do Espírito Santo 

 
Documentos oficiais e materiais de apoio. 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/ 
 
PDF: “Documento de transição dos currículos da Rede 

Estadual de Ensino 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/ 

 
Currículo Interativo 

O Currículo Interativo é uma plataforma de busca que reúne 

objetos e recursos digitais para apoiar professores e alunos 

em processos de ensino e de aprendizagem. 

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

 
 

 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/


 

 
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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
espontânea; 

 
 Construção do sistema 

alfabético e da ortografia. 

 
Campo de Atuação: VIDA 
COTIDIANA 
 
 
 Leitura de imagens em 

narrativas visuais; 
 

 Compreensão em leitura; 
 

 Escrita colaborativa; 

 
 Forma de composição do texto. 

 
 
 
 
 
 

saliências textuais, recursos gráficos, 

imagens, dados da própria obra 
(índice, prefácio e demais divisões), 

confirmando antecipações e 
inferências realizadas antes e 
durante a leitura de textos, checando 

a adequação das hipóteses 
realizadas. 

 
(EF15LP03) Localizar informações 
explícitas e implícitas em textos. 

 
(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do 

professor, o texto que será 
produzido, considerando a situação 

comunicativa, os interlocutores 
(quem escreve/para quem escreve); 
a finalidade ou o propósito (escrever 

para quê); a circulação (onde o texto 
vai circular); o suporte (qual é o 

portador do texto); a linguagem, 
organização e forma do texto e seu 
tema, pesquisando em meios 

 

 
Aprendendo Diminutivo e Aumentativo 

Vídeo que ensina sobre os diminutivos e os aumentativos. 

https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/aprendendo-

diminutivo-e-aumentativo 

 

Separe em sílabas 
Este jogo serve para separar as palavras em sílabas e 
quantas sílabas a palavra tem. Nós usamos um sistema 

heurístico que permite separar as palavras existentes em 
dicionários de Português, palavras comumente usadas que 

não são reconhecidas oficialmente, ou palavras inventadas. 
 
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/separe-em-

silabas-52692 
 

 
 
 

 
 

 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/aprendendo-diminutivo-e-aumentativo
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/aprendendo-diminutivo-e-aumentativo
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/separe-em-silabas-52692
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/separe-em-silabas-52692


 

 
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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
 
 
Campo de Atuação: VIDA 
PÚBLICA 
 
 
 Compreensão em leitura; 
 
 Escrita colaborativa; 
 
 Forma de composição do texto. 

 
 
 
 
 
 
Campo de Atuação: PRÁTICAS 
DE ESTUDOS E PESQUISAS 
 

 Compreensão em leitura; 
 

 Produção de textos; 
 

 Escuta de textos orais. 

impressos ou digitais, sempre que 

for preciso, informações necessárias 
à produção do texto, organizando em 

tópicos os dados e as fontes 
pesquisadas. 
 

(EF15LP09) Expressar-se, em 
situações de intercâmbio oral, com 

clareza, preocupando-se em ser 
compreendido pelo interlocutor e 
usando a palavra com tom de voz 

audível, boa articulação e ritmo 
adequado. 

 
(EF15LP10) Escutar, com atenção, 

falas de professores e colegas, 
formulando perguntas pertinentes ao 
tema e solicitando esclarecimentos 

sempre que necessário. 
 

(EF15LP1) Reconhecer características 
da conversação espontânea 
presencial, respeitando os turnos de 

 

Caça Palavras Infantil 
 

Escolha um dos caça palavras infantis e divirta-se 
procurando as palavras que estão escondidas. Cada caça 
palavra é temático e tem cerca de 15 palavras. Elas estão 

dispostas na horizontal, na vertical e na diagonal. Todas 
elas estão escritas normalmente, ou seja, não tem palavras 

invertidas. 
 
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/caca-

palavras-infantil 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/caca-palavras-infantil
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/caca-palavras-infantil


 

 
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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

 

 
 

Campo de Atuação: ARTÍSTICO-
LITERÁRIO 

 

 
 Formação do leitor literário; 

 
 Leitura colaborativa e 

autônoma; 
 

 
 Leitura multissemiótica; 

 
 Escrita autônoma e 

compartilhada; 
 

 Contagem de história; 
 

 Forma de composição de 
textos poéticos. 
 

 
 

fala, selecionando e utilizando, 

durante a conversação, formas de 
tratamento adequadas, de acordo 

com a situação e a posição do 
interlocutor. 
 

(EF35LP12) Recorrer ao dicionário 
para esclarecer dúvida sobre a 

escrita de palavras, especialmente 
no caso de palavras com relações 
irregulares fonema-grafema. 

 
(EF04LP01) Grafar palavras 

utilizando regras de correspondência 
fonema-grafema regulares, diretas e 

contextuais. 
 
(EF04LP02) Ler e escrever, 

corretamente, palavras com sílabas 
VV e CVV em casos nos quais a 

combinação VV (ditongo) é reduzida 
na língua oral (ai, ei, ou). 
 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/


 

 
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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

 

 
 

 
Campo de Atuação: VIDA 
COTIDIANA 
 

 
EF15LP14) Construir o sentido de 
histórias em quadrinhos e tirinhas, 

relacionando imagens e palavras e 
interpretando recursos gráficos (tipos 

de balões, de letras, onomatopeias). 
 
(EF04LP09) Ler e compreender, com 

autonomia, boletos, faturas e carnês, 
dentre outros gêneros do campo da 

vida cotidiana, de acordo com as 
convenções dos gêneros (campos, 
itens elencados, medidas de 

consumo, código de barras) e 
considerando a situação 

comunicativa e a finalidade do texto, 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/


 

 
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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

oportunizando o trabalho 

interdisciplinar com as habilidades 
(EF04MA10) e (EF04MA25), de 

Matemática. 
 
(EF04LP11) Planejar e produzir, com 

autonomia, cartas pessoais de 
reclamação, dentre outros gêneros 

do campo da vida cotidiana, de 
acordo com as convenções do gênero 
carta e com a estrutura própria 

desses textos (problema, opinião, 
argumentos), considerando a 

situação comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do texto. 

 
(EF04LP13) Identificar e reproduzir, 
em textos injuntivos instrucionais 

(instruções de jogos digitais ou 
impressos), a formatação própria 

desses textos (verbos imperativos, 
indicação de passos a serem 
seguidos) e formato específico dos 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/


 

 
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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

textos orais ou escritos desses 

gêneros (lista/apresentação de 
materiais e instruções/passos de 

jogo). 
 
 
Campo de Atuação: VIDA 
PÚBLICA 
 
 
(EF04LP14) Identificar, em notícias, 
fatos, participantes, local e 
momento/tempo da ocorrência do 
fato noticiado. 
 
(EF04LP16/ES) Produzir notícias 
sobre fatos ocorridos na comunidade, 
no universo escolar, digitais ou 
impressas, para o jornal da escola, 
noticiando os fatos e seus atores e 
comentando decorrências, de acordo 
com as convenções do gênero notícia 
e considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do 
texto. 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/


 

 
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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
 
(EF35LP16) Identificar e reproduzir, 
em notícias, manchetes, lides e 
corpo de notícias simples para 
público infantil e cartas de 
reclamação (revista infantil), digitais 
ou impressos, a formatação e a 
diagramação específicas de cada um 
desses gêneros, inclusive em suas 
versões orais. 
 
Campo de Atuação: PRÁTICAS DE 
ESTUDOS E PESQUISAS 
 
 
(EF04LP19) Ler e compreender 
textos expositivos de divulgação 
científica para crianças, considerando 
a situação comunicativa e o tema/ 
assunto do texto. 
 
(EF04LP21/ES) Planejar e 
produzir textos sobre temas de 
interesse, com base em resultados 
de observações e pesquisas em 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
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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 

4º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
fontes de informações impressas ou 
eletrônicas, incluindo, quando 
pertinente, imagens e gráficos, ou 
tabelas simples, considerando a 
situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 
 
(EF35LP18) Escutar, com atenção, 
apresentações de trabalhos 
realizadas por colegas, formulando 
perguntas pertinentes ao tema e 
solicitando esclarecimentos sempre 
que necessário. 
 
 
Campo de Atuação: ARTÍSTICO-
LITERÁRIO 
 
(EF15LP15) Reconhecer que os 
textos literários fazem parte do 
mundo do imaginário e apresentam 
uma dimensão lúdica, de 
encantamento, valorizando-os, em 
sua diversidade cultural, como 
patrimônio artístico da humanidade. 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/


 

 
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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
 
(EF15LP16) Ler e compreender, em 
colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor e, 
progressivamente, de maneira 
autônoma, textos narrativos de 
maior porte, como contos 
(populares, de fadas, acumulativos, 
de assombração, dentre outros) e 
crônicas. 
 
(EF15LP18) Relacionar texto com 
ilustrações e outros recursos 
gráficos. 
 
(EF35LP27) Ler e compreender, com 
certa autonomia, textos em versos, 
explorando rimas, sons e jogos de 
palavras, imagens poéticas (sentidos 
figurados) e recursos visuais e 
sonoros. 
 
(EF35LP28) Declamar poemas, com 
entonação, postura e interpretação 
adequadas. 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/


 

 
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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
 
(EF35LP31) Identificar, em textos 
versificados, efeitos de sentido 
decorrentes do uso de recursos 
rítmicos e sonoros e de metáforas. 
 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/


 

 
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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
 
Campo de Atuação: TODOS 

 

 Reconstrução das condições de 
produção e recepção de textos; 
 

 Compreensão; 
 
 Estratégia de leitura; 

 

 Planejamento de texto; 
 

 Construção do sistema alfabético 
/ convenções de escrita; 

 

 Oralidade pública / Intercâmbio 
conversacional em sala de aula; 

 
 Escuta atenta; 

 

Campo de Atuação: TODOS 
 

 
(EF15LP01) Identificar a função 

social de textos que circulam em 
campos da vida social dos quais 
participa cotidianamente (a casa, a 

rua, a comunidade, a escola) e nas 
mídias impressa, de massa e digital, 

reconhecendo para que foram 
produzidos, onde circulam, quem os 
produziu e a quem se destinam. 

 
(EF35LP03) Identificar a ideia 

central do texto, demonstrando 
compreensão global. 
 

(EF15LP02) Estabelecer 
expectativas em relação ao texto 

que vai ler (pressuposições 
antecipadoras dos sentidos, da 

forma e da função social do texto), 

Site com o novo Currículo do Espírito Santo 

 
Documentos oficiais e materiais de apoio. 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/ 
 
PDF: “Documento de transição dos currículos da Rede 

Estadual de Ensino 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/ 

 
 
Currículo Interativo 

O Currículo Interativo é uma plataforma de busca que reúne 

objetos e recursos digitais para apoiar professores e alunos 

em processos de ensino e de aprendizagem. 

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

 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/


 

 
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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
 Características da conversação 

espontânea; 
 

 Construção do sistema alfabético 
e da ortografia. 

 
 
Campo de Atuação: VIDA 
COTIDIANA 

 

 Leitura de imagens em 
narrativas visuais; 
 

 Compreensão em leitura; 
 

 Escrita colaborativa; 

 
 
 
 
 
 
 

apoiando-se em seus 

conhecimentos prévios sobre as 
condições de produção e recepção 

desse texto, o gênero, o suporte e o 
universo temático, bem como sobre 
saliências textuais, recursos 

gráficos, imagens, dados da própria 
obra (índice, prefácio e demais 

divisões), confirmando antecipações 
e inferências realizadas antes e 
durante a leitura de textos, 

checando a adequação das 
hipóteses realizadas. 

 
(EF15LP03) Localizar informações 

explícitas e implícitas em textos. 
 
(EF15LP05) Planejar, com a ajuda 

do professor, o texto que será 
produzido, considerando a situação 

comunicativa, os interlocutores 
(quem escreve/para quem escreve); 
a finalidade ou o propósito (escrever 

 

 

 

Trabalhando com História em quadrinhos 

O aluno poderá, com esta sequência, observar e comentar 

características de cada personagem de Maurício de Souza. 

Fazer releitura de todos os personagem em especial e/ou a 

escolha a partir da observação da imagem. Observar e criar 

os diferentes tipos de balões, letreiros e novos personagens 

(na STE) e onomatopeias. Criar uma história em quadrinho 

usando o software educativo Hágaquê. Apreciar textos em 

quadrinhos. Diferenciar tipos de linguagem. Aguçar o visual 

e o auditivo através do diferentes tipos de apreciação das 

histórias. 

https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/trabalhando-

com-historia-em-quadrinhos 

 

 

 

 

 

 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/trabalhando-com-historia-em-quadrinhos
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/trabalhando-com-historia-em-quadrinhos


 

 
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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
 
 
 
 
Campo de Atuação: VIDA 
PÚBLICA 

 

 Compreensão em leitura; 
 
 Escrita colaborativa; 
 
 Forma de composição do texto. 

 
 
 
Campo de Atuação: PRÁTICAS DE 
ESTUDOS E PESQUISAS 

 

 Compreensão em leitura; 
 

 Produção de textos; 

 

para quê); a circulação (onde o 

texto vai circular); o suporte (qual é 
o portador do texto); a linguagem, 

organização e forma do texto e seu 
tema, pesquisando em meios 
impressos ou digitais, sempre que 

for preciso, informações necessárias 
à produção do texto, organizando 

em tópicos os dados e as fontes 
pesquisadas. 
 

(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um 
texto, conhecimentos linguísticos e 

gramaticais, tais como ortografia, 
regras básicas de concordância 

nominal e verbal, pontuação (ponto 
final, ponto de exclamação, ponto 
de interrogação, vírgulas em 

enumerações) e pontuação do 
discurso direto, quando for o caso. 

 
 
(EF15LP09) Expressar-se, em 

 

 

 

Produzindo uma história a partir de uma tira em 

quadrinhos 

Esta sequência objetiva ao aluno: Ler e interpretar, com 

desenvoltura, uma tira em quadrinhos. Reconhecer a 

estrutura do gênero quadrinhos, através de atividades 

relacionadas. Produzir um texto narrativo a partir de uma 

tira em quadrinhos. 

https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/produzindo-

uma-historia-a-partir-de-uma-tira-em-quadrinhos 

 

 

 

 

Aprendendo Diminutivo e Aumentativo 

Vídeo que ensina sobre os diminutivos e os aumentativos. 

https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/aprendendo-

diminutivo-e-aumentativo 

 
 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/produzindo-uma-historia-a-partir-de-uma-tira-em-quadrinhos
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/produzindo-uma-historia-a-partir-de-uma-tira-em-quadrinhos
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/aprendendo-diminutivo-e-aumentativo
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/aprendendo-diminutivo-e-aumentativo


 

 
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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
 Compreensão de textos orais. 

 
 

 
 

Campo de Atuação: ARTÍSTICO-

LITERÁRIO 

 

 

 Formação do leitor literário; 
 

 Leitura colaborativa e 
autônoma; 
 

 
 Escrita autônoma e 

compartilhada; 
 

 Contagem de história; 
 

 Forma de composição de 

situações de intercâmbio oral, com 

clareza, preocupando-se em ser 
compreendido pelo interlocutor e 

usando a palavra com tom de voz 
audível, boa articulação e ritmo 
adequado. 

 
(EF15LP10) Escutar, com atenção, 

falas de professores e colegas, 
formulando perguntas pertinentes 
ao tema e solicitando 

esclarecimentos sempre que 
necessário. 

 
(EF15LP1) Reconhecer 

características da conversação 
espontânea presencial, respeitando 
os turnos de fala, selecionando e 

utilizando, durante a conversação, 
formas de tratamento adequadas, 

de acordo com a situação e a 
posição do interlocutor. 
 

 

 
 

Caça Palavras Infantil 
 

 

Escolha um dos caça palavras infantis e divirta-se 
procurando as palavras que estão escondidas. Cada caça 

palavra é temático e tem cerca de 15 palavras. Elas estão 
dispostas na horizontal, na vertical e na diagonal. Todas 
elas estão escritas normalmente, ou seja, não tem palavras 

invertidas. 
 

https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/caca-
palavras-infantil 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/caca-palavras-infantil
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/caca-palavras-infantil


 

 
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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
textos narrativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(EF35LP12) Recorrer ao dicionário 

para esclarecer dúvida sobre a 
escrita de palavras, especialmente 

no caso de palavras com relações 
irregulares fonema-grafema. 
 

 
 
Campo de Atuação: VIDA 
COTIDIANA 
 
 

(EF15LP14) Construir o sentido de 
histórias em quadrinhos e tirinhas, 
relacionando imagens e palavras e 

interpretando recursos gráficos 
(tipos de balões, de letras, 

onomatopeias). 
 
(EF05LP09) Ler e compreender, com 

autonomia, textos instrucionais de 
regras de jogo, dentre outros 

gêneros do campo da vida cotidiana, 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/


 

 
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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de acordo com as convenções do 

gênero e considerando a situação 
comunicativa e a finalidade do 

texto. 
 
(EF05LP11) Registrar, com 

autonomia, anedotas, piadas e 
cartuns, dentre outros gêneros do 

campo da vida cotidiana, de acordo 
com as convenções do gênero e 
considerando a situação 

comunicativa e a finalidade do 
texto. 

 
 

 
 
Campo de Atuação: VIDA 
PÚBLICA 

 

(EF05LP15/ES) Ler/assistir e 
compreender, com autonomia e 
criticidade, notícias, reportagens, 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/


 

 
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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vídeos em vlogs argumentativos, 

dentre outros gêneros do campo 
político-cidadão, de acordo com as 

convenções dos gêneros e 
considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do 

texto. 
 

(EF05LP17) Produzir roteiro para 
edição de uma reportagem digital 
sobre temas de interesse da turma, 

a partir de buscas de informações, 
imagens, áudios e vídeos na 

internet, de acordo com as 
convenções do gênero e 

considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do 
texto. 

 
(EF35LP16) Identificar e reproduzir, 

em notícias, manchetes, lides e 
corpo de notícias simples para 
público infantil e cartas de 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/


 

 
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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

reclamação (revista infantil), digitais 

ou impressos, a formatação e 
diagramação específica de cada um 

desses gêneros, inclusive em suas 
versões orais. 
 

 
 
Campo de Atuação: PRÁTICAS 
DE ESTUDOS E PESQUISAS 

 
(EF05LP22) Ler e compreender 
verbetes de dicionário, identificando 

a estrutura, as informações 
gramaticais (significado de 

abreviaturas) e as informações 
semânticas. 
 

(EF05LP24/ES) Planejar e 
produzir texto sobre tema de 

interesse, organizando resultados 
de pesquisa em fontes de 
informação impressas ou digitais, 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
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Secretaria de Estado da Educação 
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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 

5º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

incluindo imagens e gráficos, ou 

tabelas, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do 

texto. 
 
(EF35LP19) Recuperar as ideias 

principais em situações formais de 
Escuta de exposições, 

apresentações e palestras. 
 
 

Campo de Atuação: ARTÍSTICO-

LITERÁRIO 

 
(EF15LP15) Reconhecer que os 

textos literários fazem parte do 
mundo do imaginário e apresentam 

uma dimensão lúdica, de 
encantamento, valorizando-os, em 
sua diversidade cultural, como 

patrimônio artístico da humanidade. 
 

(EF15LP16) Ler e compreender, em 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
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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. 
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ENSINO FUNDAMENTAL 

5º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor e, 
progressivamente, de maneira 

autônoma, textos narrativos de 
maior porte, como contos 
(populares, de fadas, acumulativos, 

de assombração, dentre outros) e 
crônicas. 

 
EF15LP17 Apreciar poemas 
visuais e concretos, observando 

efeitos de sentido criados pelo 
formato do texto na página, 

distribuição e diagramação das 
letras, pelas ilustrações e por outros 

efeitos visuais. 
 
(EF35LP25) Criar narrativas 

ficcionais, com certa autonomia, 
utilizando detalhes descritivos, 

sequências de eventos e imagens 
apropriadas para sustentar o 
sentido do texto, além de 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
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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. 
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ENSINO FUNDAMENTAL 

5º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

marcadores de tempo, espaço e de 

fala de personagens. 
 

(EF15LP19) Formação do leitor 
literário/leitura multissemiótica. 
 

(EF35LP29) Identificar, em 
narrativas, cenário, personagem 

central, conflito gerador, resolução e 
o ponto de vista com base no qual 
as histórias são narradas, 

diferenciando narrativas em 
primeira e terceira pessoas. 

 
 

 
 
 

 

 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/

