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Geografia – 9º ano 
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Escola: 

Professor: 

Estudante: 

 

Expectativa de aprendizagem Avaliação 

(EF09GE13) Analisar a importância da produção agropecuária na sociedade urbano-industrial ante o problema da 
desigualdade mundial de acesso aos recursos alimentares e à matéria-prima.  

(EF09GE02) Analisar a atuação das corporações internacionais e das organizações econômicas mundiais na vida 
da população em relação ao consumo, à cultura e à mobilidade.  

(EF09GE10) Analisar os impactos do processo de industrialização na produção e circulação de produtos e culturas 
na Europa, na Ásia e na Oceania.  

(EF09GE15) Comparar e classificar diferentes regiões do mundo com base em informações populacionais, 
econômicas e socioambientais representadas em mapas temáticos e com diferentes projeções cartográficas.  

(EF09GE14) Elaborar e interpretar gráficos de barras e de setores, mapas temáticos e esquemáticos (croquis) e 
anamorfoses geográficas para analisar, sintetizar e apresentar dados e informações sobre diversidade, diferenças 
e desigualdades sociopolíticas e geopolíticas mundiais. 

 

(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.  

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 a produção agropecuária foram suficientes para que o aluno compreendesse a 
importância da agropecuária nas sociedades e como ela engendra desigualdades de acesso a 
recursos e matérias-primas? 



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

2º bimestre – Ficha de acompanhamento das aprendizagens 

2. A abordagem sobre corporações e organismos internacionais foi suficiente para que o aluno 
apreendesse as influências das corporações internacionais no cotidiano das populações? 

3. Os estudos sobre a industrialização ligada ao comércio mundial foram suficientes para que o 
aluno compreendesse os efeitos da industrialização nos modos de produção e circulação de 
mercadorias na Ásia, na Oceania e na Europa? 

4. A abordagem sobre o comércio mundial e a produção de energia foi suficiente para que o aluno 
desenvolvesse as habilidades de classificar diferentes regiões do mundo de acordo com 
informações específicas e de, a partir disso, estabelecer comparações? 

5. Os estudos sobre a circulação de mercadorias foram suficientes para que o aluno desenvolvesse 
a habilidade de analisar essas informações geográficas e dispô-las ou fazer suas leituras em 
gráficos e cartogramas? 

6. A abordagem sobre circulação de mercadorias e a importância do comércio internacional e da 
balança comercial foi suficiente para que o aluno desenvolvesse a habilidade de analisar fatos 
que representam a integração mundial e seus efeitos? 

7. Os estudos sobre a produção mundial de energia foram suficientes para que o aluno relacionasse 
o processo de industrialização às mudanças técnicas e científicas decorrentes dele? 

Principais conquistas apresentadas pela turma 

 

 

 

 

 

Principais dificuldades apresentadas pela turma 

 

 

 

 

 

Conteúdo a ser retomado no início do próximo bimestre 
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Ações de acompanhamento de aprendizagem para os alunos com maior dificuldade 

 

 

 

 

 

Outras observações relevantes 

 

 

 

 

 

 

 


