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Escola: 

Professor: 

Estudante: 

 

Expectativa de aprendizagem Avaliação 

(EF09GE12) Relacionar o processo de urbanização às transformações da produção agropecuária, à expansão do 
desemprego estrutural e ao papel crescente do capital financeiro em diferentes países, com destaque para o 
Brasil. 

 

(EF09GE04) Relacionar diferenças de paisagens aos modos de viver de diferentes povos na Europa, Ásia e 
Oceania, valorizando identidades e interculturalidades regionais.  

(EF09GE08) Analisar transformações territoriais, considerando o movimento de fronteiras, tensões, conflitos e 
múltiplas regionalidades na Europa, na Ásia e na Oceania.  

(EF09GE17) Explicar as características físico-naturais e a forma de ocupação e usos da terra em diferentes regiões 
da Europa, da Ásia e da Oceania.  

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 relação entre industrialização e urbanização possibilitaram que o aluno 
compreendesse como as inovações técnicas interferem nas relações de trabalho, que, por sua 
vez, (re)organizam os territórios e as dinâmicas populacionais? 

2. A abordagem de diferentes manifestações culturais contribuiu para que o aluno apreendesse 
como os modos de vida produzem paisagens específicas e se adequam às paisagens já existentes, 
de forma que assimilassem a importância de sua valorização? 

3. Os estudos sobre as transformações territoriais nos continentes ao longo da História permitiram 
que o aluno entendesse que a organização do território, em suas várias escalas, é resultado de 
uma negociação política dos conflitos, das dinâmicas migratórias e das disputas socioespaciais? 
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4. A abordagem da diversidade ambiental nos continentes contribuiu para que o aluno 
compreendesse sua influência na forma como a humanidade ocupa os territórios, de modo que 
inferissem que as populações se adaptam às paisagens existentes? 

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 

 

 

 

 

 
 


