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Escola: 

Professor: 

Estudante: 

 

Expectativa de aprendizagem Avaliação 

(EF08GE16) Analisar as principais problemáticas comuns às grandes cidades latino-americanas, particularmente 
aquelas relacionadas à distribuição, estrutura e dinâmica da população e às condições de vida e trabalho.  

(EF08GE22) Identificar os principais recursos naturais dos países da América Latina, analisando seu uso para a 
produção de matéria-prima e energia e sua relevância para a cooperação entre os países do Mercosul.  

(EF08GE04) Compreender os fluxos de migração na América Latina (movimentos voluntários e forçados, assim 
como fatores e áreas de expulsão e atração) e as principais políticas migratórias da região.  

(EF08GE12) Compreender os objetivos e analisar a importância dos organismos de integração do território 
americano (Mercosul, OEA, OEI, Nafta, Unasul, Alba, Comunidade Andina, Aladi, entre outros).  

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 principais problemas das grandes cidades latino-americanas permitiram que 
o aluno compreendesse as transformações do espaço no processo de formação da sociedade 
urbano-industrial, assim como suas consequências sociais? 

2. A abordagem sobre o uso das principais fontes de recursos naturais dos países da América Latina 
para a produção de matéria-prima e energia, bem como os estudos sobre a cooperação entre os 
países do Mercosul para a exploração desses recursos, possibilitaram ao aluno o entendimento 
da diversidade ambiental e das transformações ocorridas nas paisagens da América Latina? 
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3. Os estudos de alguns fluxos migratórios, de sua natureza e de suas principais políticas 

regulatórias viabilizaram ao aluno a compreensão da diversidade e da dinâmica da população 
mundial e local? 

4. As análises dos objetivos dos organismos de integração do território americano permitiram que o 
aluno assimilasse as funções e a importância das corporações e dos organismos internacionais, 
bem como do Brasil, na ordem econômica mundial? 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 


