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Escola: 

Professor: 

Estudante: 

 

Expectativa de aprendizagem Avaliação 

(EF07GE12) Comparar unidades de conservação existentes no Município de residência e em outras localidades 
brasileiras, com base na organização do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC).  

(EF07GE04) Analisar a distribuição territorial da população brasileira, considerando a diversidade étnico-cultural 
(indígena, africana, europeia e asiática), assim como aspectos de renda, sexo e idade nas regiões brasileiras.  

(EF07GE11) Caracterizar dinâmicas dos componentes físico-naturais no território nacional, bem como sua 
distribuição e biodiversidade (Florestas Tropicais, Cerrados, Caatingas, Campos Sulinos e Matas de Araucária).  

(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. A compreensão do papel das unidades de conservação, de suas tipologias e da distribuição espacial 
permitiu ao aluno estabelecer relações com o conceito de desenvolvimento sustentável de forma 
aprofundada e contextualizada, além de propiciar uma identificação das unidades que existem no 
estado em que se localiza a escola? 

2. A apreensão dos fatores determinantes para a atual configuração da organização espacial 
brasileira possibilitou ao aluno relacioná-la ao contexto populacional, à sua formação, à sua 
distribuição e às suas características?  

3. A análise da distribuição da biodiversidade, o conhecimento de sua fragilidade e das potenciais 
ameaças promoveu ao aluno o desenvolvimento de uma consciência de conservação e preservação, 
considerando a importância da biodiversidade brasileira para a qualidade de vida das pessoas? 
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4. O conhecimento da integração das estruturas espaciais e do desenvolvimento do meio técnico-

científico informacional oportunizou ao aluno o estabelecimento de conexões em relação às 
desigualdades socioeconômicas?  

 

Principais conquistas apresentadas pela turma 

 

 

 

 

 

Principais dificuldades apresentadas pela turma 

 

 

 

 

 

Conteúdo a ser retomado no início do próximo ano 

 

 

 

 

 

Ações de acompanhamento de aprendizagem para os alunos com maior dificuldade 
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Outras observações relevantes 

 

 

 

 

 

 

 


