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Geografia – 6º ano 

3º bimestre – Ficha de acompanhamento das aprendizagens 

Escola: 

Professor: 

Estudante: 

 

Expectativa de aprendizagem Avaliação 

(EF06GE07) Explicar as mudanças na interação humana com a natureza a partir do surgimento das cidades.  

(EF06GE05) Relacionar padrões climáticos, tipos de solo, relevo e formações vegetais.  

(EF06GE13) Analisar consequências, vantagens e desvantagens das práticas humanas na dinâmica climática (ilha 
de calor etc.).  

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 da transformação das paisagens naturais em paisagens antrópicas fez o aluno perceber as 
consequências dessas ações para além da transformação da paisagem, identificando mudanças na 
dinâmica natural da Terra? O aluno identificou que atualmente os seres humanos estão tentando 
reverter algumas dessas mudanças, sem, com isso, interferir na dinâmica socioeconômica do espaço? 

2. Após estudar os componentes físico-naturais da Terra e especialmente do Brasil, o aluno identificou a 
dependência entre o homem e a natureza? O aluno conseguiu identificar a importância da inclinação 
do eixo e dos movimentos de translação e de rotação da Terra para a relação da dinâmica 
atmosférica com outros elementos físico-naturais, permitindo, inclusive, a vida na Terra? 

3. O estudo das atividades humanas e da dinâmica climática possibilitou o entendimento das 
consequências de algumas atividades humanas na dinâmica do clima, tanto em escala global 
quanto em escala local? O aluno relacionou a atividade humana com o fenômeno e identificou as 
vantagens e as desvantagens dessas práticas na dinâmica climática? 
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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 

 

 

 

 

 

 

 


