
 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 6º ano 

1º bimestre – Ficha de acompanhamento das aprendizagens 

Escola: 

Professor: 

Estudante: 

 

Expectativa de aprendizagem Avaliação 

(EF06GE06) Identificar as características das paisagens transformadas pelo trabalho humano a partir do 
desenvolvimento da agropecuária e do processo de industrialização.  

(EF06GE01) Comparar modificações das paisagens nos lugares de vivência e os usos desses lugares em diferentes 
tempos.  

(EF06GE10) Explicar as diferentes formas de uso do solo (rotação de terras, terraceamento, aterros etc.) e de 
apropriação dos recursos hídricos (sistema de irrigação, tratamento e redes de distribuição), bem como suas 
vantagens e desvantagens em diferentes épocas e lugares. 

 

Legenda: 

 
Excedeu: o estudante compreende, aplica e amplia consistentemente os principais conceitos ou processos 
da habilidade.  

 Atingiu plenamente: o estudante compreende e aplica os principais conceitos ou processos da habilidade.  

 
Atingiu parcialmente: o estudante começou a compreender e aplicar os principais conceitos ou processos 
da habilidade. 

 Não atingiu: o estudante não compreendeu os principais conceitos ou processos da habilidade. 

Questões para nortear as discussões sobre a aprendizagem dos estudantes nas reuniões 
pedagógicas da escola 

1. O estudo que evidencia a diferenciação do espaço geográfico com base nas ações do homem 
sobre o lugar ajudou o aluno a relacionar o tipo de atividade exercida com as mudanças  
sofridas no espaço? Ele identificou os diferentes elementos da paisagem de um lugar com 
atividade agropecuária e de outro lugar com atividade industrial?  

2. O aluno identificou que os lugares são dinâmicos e por isso estão em constante 
transformação? Ele identificou nos elementos da paisagem de um mesmo lugar mudanças no 
tipo de uso (por exemplo, um prédio que era usado como uma fortaleza e passou a ser um 
museu), assim como de vivência da população em diferentes épocas? 

3. O aluno compreendeu que os lugares apresentam características físicas (relevo, clima e solo) e 
socioeconômicas diferentes e que podem variar também de acordo com o período histórico, e, 
portanto, a distribuição de formas de uso do solo e a apropriação de recursos hídricos também 
serão distintas, conforme cada lugar do mundo e as diferentes épocas da história? 
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Principais conquistas apresentadas pela turma 

 

 

 

 

 

Principais dificuldades apresentadas pela turma 

 

 

 

 

 

Conteúdo a ser retomado no início do próximo bimestre 

 

 

 

 

 

Ações de acompanhamento de aprendizagem para os alunos com maior dificuldade 

 

 

 

 

 

Outras observações relevantes 

 

 

 

 

 

 

 


