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Escola: 

Professor: 

Estudante: 

 

Expectativa de aprendizagem Avaliação 

(EF08GE06) Analisar a atuação das organizações mundiais nos processos de integração cultural e econômica nos 
contextos americano e africano, reconhecendo, em seus lugares de vivência, marcas desses processos.  

(EF08GE13) Analisar a influência do desenvolvimento científico e tecnológico na caracterização dos tipos de 
trabalho e na economia dos espaços urbanos e rurais da América e da África.  

(EF08GE03) Analisar aspectos representativos da dinâmica demográfica, considerando características da 
população (perfil etário, crescimento vegetativo e mobilidade espacial).  

(EF08GE20) Analisar características de países e grupos de países da América e da África no que se refere aos 
aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir as desigualdades sociais e econômicas e as 
pressões sobre a natureza e suas riquezas (sua apropriação e valoração na produção e circulação), o que resulta 
na espoliação desses povos. 

 

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 continentes americano e africano permitiram que o aluno relacionasse os 
aspectos econômicos, sociais e culturais aos processos históricos de ocupação e exploração desses 
continentes, de modo a viabilizar a compreensão das relações atuais entre os países por meio das 
organizações internacionais? 

2. A abordagem sobre a América e a África permitiu que o aluno compreendesse como o processo 
de desenvolvimento tecnológico tem transformado algumas regiões desses continentes e, ainda, 
que identificasse o desafio enfrentado por muitos países para desenvolver conhecimento 
tecnológico e científico? 
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3. Ao estudar a dinâmica populacional no Brasil e no mundo, o aluno assimilou que as características 

econômicas e culturais têm influência no perfil etário, no crescimento vegetativo, nas migrações, 
entre outros aspectos que envolvem as características demográficas de uma localidade? 

4. Os estudos a respeito das características econômicas, sociais e ambientais da América e da África 
propiciaram ao aluno o entendimento sobre os processos políticos que, ao longo da história, 
determinaram a ocupação dessas áreas, bem como sobre as desigualdades que marcam esses 
espaços e o processo de desenvolvimento dos países que compõem esses continentes? 

 

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 
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Outras observações relevantes 

 

 

 

 

 

 

 


