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Geografia – 9º ano 

1º bimestre – Ficha de acompanhamento das aprendizagens 

Escola: 

Professor: 

Estudante: 

 

Expectativa de aprendizagem Avaliação 

(EF09GE01) Analisar criticamente de que forma a hegemonia europeia foi exercida em várias regiões do planeta, 
notadamente em situações de conflito, intervenções militares e/ou influência cultural em diferentes tempos e 
lugares. 

 

(EF09GE05) Analisar fatos e situações para compreender a integração mundial (econômica, política e cultural), 
comparando as diferentes interpretações: globalização e mundialização.  

(EF09GE11) Relacionar as mudanças técnicas e científicas decorrentes do processo de industrialização com as 
transformações no trabalho em diferentes regiões do mundo e suas consequências no Brasil.  

(EF09GE06) Associar o critério de divisão do mundo em Ocidente e Oriente com o Sistema Colonial implantado 
pelas potências europeias.  

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 as mudanças culturais nos países latino-americanos permitiram que o aluno 
compreendesse as influências da Europa nas diversas regiões do planeta, afetando a cultura, o 
consumo e o comportamento em vários países, incluindo o Brasil? 

2. A abordagem sobre o fenômeno da globalização e da mundialização e suas consequências 
mundiais foi suficiente para que o aluno assimilasse o conceito de globalização e os fatos que 
convergem para seu estabelecimento? 

3. A abordagem sobre as mudanças técnicas e científicas a partir da industrialização possibilitou 
que o aluno identificasse em quais medidas tais transformações afetaram a economia e a 
dinâmica de trabalho em todo o mundo e, especialmente, no Brasil? 
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4. Os estudos sobre as diferentes influências coloniais sofridas pelos países colonizados foram 
suficientes para que o aluno entendesse a divisão cultural do mundo entre Ocidente e Oriente, 
bem como os fatores históricos que engendraram essa divisão? 

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 

 

 

 

 

 
 


