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Escola: 

Professor: 

Estudante: 

 

Expectativa de aprendizagem Avaliação 

(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.  

(EF09GE09) Analisar características de países e grupos de países europeus, asiáticos e da Oceania em seus 
aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir suas desigualdades sociais e econômicas e 
pressões sobre seus ambientes físico-naturais. 

 

(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.  

(EF09GE18) Identificar e analisar as cadeias industriais e de inovação e as consequências dos usos de recursos 
naturais e das diferentes fontes de energia (tais como termoelétrica, hidrelétrica, eólica e nuclear) em diferentes 
países. 

 

(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.  

(EF09GE03) Identificar diferentes manifestações culturais de minorias étnicas como forma de compreender a 
multiplicidade cultural na escala mundial, defendendo o princípio do respeito às diferenças.  

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. A abordagem sobre as diferentes paisagens e a formação populacional permitiu que o aluno 
compreendesse as relações entre paisagens e modos de vida na Europa, na Ásia e na Oceania e, 
além disso, que valorizasse identidades e interculturalidades nesses continentes? 
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2. Os estudos acerca das transformações territoriais, pautados em conceitos da geografia política, 
possibilitaram ao aluno o entendimento das tensões e dos conflitos na Europa, na Ásia e na 
Oceania? 

3. As análises e as comparações das características de países europeus, asiáticos e da Oceania 
permitiram que o aluno assimilasse os diferentes aspectos desses continentes e, além disso, 
traçasse um paralelo entre as respectivas características e desigualdades sociais? 

4. As atividades de leitura e elaboração de mapas possibilitaram que o aluno associasse seus 
conhecimentos a representações cartográficas, de modo a efetuar corretamente comparações e 
classificações das diferentes regiões do mundo? 

5. Os estudos sobre a produção industrial permitiram que o aluno estabelecesse corretamente a 
relação das cadeias industriais com as matrizes energéticas em diferentes países? 

6. A abordagem sobre diversidade ambiental possibilitou que o aluno relacionasse aspectos físicos 
e naturais com o uso e a ocupação da terra na Europa, na Ásia e na Oceania? 

7. As investigações sobre as manifestações culturais propiciaram ao aluno a compreensão acerca 
das diferentes culturas no mundo e da importância da manutenção do respeito às diferenças? 

Principais conquistas apresentadas pela turma 

 

 

 

 

 

Principais dificuldades apresentadas pela turma 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Outras observações relevantes 

 

 

 

 

 

 

 


