
 

 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 6º ano 

4º bimestre – Ficha de acompanhamento das aprendizagens 

Escola: 

Professor: 

Estudante: 

 

Expectativa de aprendizagem Avaliação 

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

(EF06GE11) Analisar distintas interações das sociedades com a natureza, com base na distribuição dos 
componentes físico-naturais, incluindo as transformações da biodiversidade local e do mundo.  

(EF06GE12) Identificar o consumo dos recursos hídricos e o uso das principais bacias hidrográficas no Brasil e no 
mundo, enfatizando as transformações nos ambientes urbanos.  

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. Ao observar uma dada paisagem, o aluno compreendeu que ela é resultado de um conjunto de 
componentes físico-naturais que podem se encontrar em equilíbrio ou não, e que a alteração de 
qualquer um desses componentes acarreta mudanças nessa paisagem? 

2. O aluno compreendeu que a paisagem natural é composta pela relação entre elementos físico-
naturais e que muitas atividades humanas podem degradar a natureza de maneira irreversível ao 
quebrar o equilíbrio entre os componentes físico-naturais, o que resulta na perda da biodiversidade 
local? Conseguiu identificar os efeitos danosos das ações humanas no meio ambiente, bem como foi 
capaz de discutir e ponderar diversas formas sustentáveis de produção econômica e modo de vida? 

3. O aluno compreendeu que, no decorrer da história da humanidade, a relação da sociedade com 
os recursos hídricos foi se transformando, principalmente nas áreas com grande concentração 
humana, e consegue distinguir a diferença da relação entre a sociedade e os recursos hídricos 
nos espaços urbanos e rurais? 
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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 

 

 

 

 

 

 

 


