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Escola: 

Professor: 

Estudante: 

 

Expectativa de aprendizagem Avaliação 

(EF07GE02) Analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação socioeconômica  
e territorial do Brasil, compreendendo os conflitos e as tensões históricas e contemporâneas.  

(EF07GE03) Selecionar argumentos que reconheçam as territorialidades dos povos indígenas originários,  
das comunidades remanescentes de quilombos, de povos das florestas e do cerrado, de ribeirinhos e caiçaras,  
entre outros grupos sociais do campo e da cidade, como direitos legais dessas comunidades. 

 

(EF07GE08) Estabelecer relações entre os processos de industrialização e inovação tecnológica com as 
transformações socioeconômicas do território brasileiro.  

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. Os estudos sobre os deslocamentos econômicos e populacionais na formação socioeconômica  
e territorial do Brasil permitiram ao aluno compreender que a apropriação do espaço pela 
população se reflete no processo de ocupação do espaço geográfico pelas atividades econômicas 
(indústrias, atividades agropecuárias, serviços e comércio)? 

2. Os estudos sobre o reconhecimento do território dos povos indígenas (terras indígenas) e  
afrodescendentes (quilombolas), principalmente no contexto histórico da formação do território 
brasileiro, possibilitaram ao aluno o entendimento e a reflexão a respeito da importância de 
preservar esses ambientes no que tange à sua demarcação e aos diferentes costumes, trajes, 
língua e cultura? 

3. Os estudos sobre as regiões geoeconômicas, sua configuração e suas características permitiram 
ao aluno estabelecer a relação entre os processos de industrialização, o desenvolvimento 
tecnológico e as modificações econômicas na sociedade brasileira? 



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

1º bimestre – Ficha de acompanhamento das aprendizagens 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 


