
 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 6º ano 

3º bimestre – Ficha de acompanhamento das aprendizagens 

Escola: 

Professor: 

Aluno: 

 

Expectativa de aprendizagem Avaliação 

(EF06GE02) Analisar modificações de paisagens por diferentes tipos de sociedade, com destaque para os  
povos originários.  

(EF06GE04) Descrever o ciclo da água, comparando o escoamento superficial no ambiente urbano e rural, 
reconhecendo os principais componentes da morfologia das bacias e das redes hidrográficas e a sua localização 
no modelado da superfície terrestre e da cobertura vegetal. 

 

(EF06GE05) Relacionar padrões climáticos, tipos de solo, relevo e formações vegetais.  

(EF06GE06) Identificar as características das paisagens transformadas pelo trabalho humano a partir do 

desenvolvimento da agropecuária e do processo de industrialização.  

(EF06GE07) Explicar as mudanças na interação humana com a natureza a partir do surgimento das cidades.  

(EF06GE09) Elaborar modelos tridimensionais, blocos-diagramas e perfis topográficos e de vegetação, visando  

à representação de elementos e estruturas da superfície terrestre.  

(EF06GE10) Explicar as diferentes formas de uso do solo (rotação de terras, terraceamento, aterros etc.)  

e de apropriação dos recursos hídricos (sistema de irrigação, tratamento e redes de distribuição), bem como  

suas vantagens e desvantagens em diferentes épocas e lugares. 
 

(EF06GE11) Analisar distintas interações das sociedades com a natureza, com base na distribuição dos 

componentes físico-naturais, incluindo as transformações da biodiversidade local e do mundo.  

(EF06GE12) Identificar o consumo dos recursos hídricos e o uso das principais bacias hidrográficas no Brasil  

e no mundo, enfatizando as transformações nos ambientes urbanos.  

(EF06GE13) Analisar consequências, vantagens e desvantagens das práticas humanas na dinâmica climática  

(ilha de calor etc.).  

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. 
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Questões para nortear as discussões sobre a aprendizagem dos estudantes nas 

reuniões pedagógicas da escola 

1. (EF06GE02) Os estudos sobre as modificações das paisagens ao longo do tempo contribuíram para 
que os alunos compreendessem o conceito de paisagem como algo dinâmico e suscetível de 
mudanças constantes?  

2. (EF06GE04) Os alunos são capazes de descrever as etapas do ciclo hidrológico e o impacto 
humano nesse ciclo? 

3. (EF06GE05) Os estudos sobre os padrões dos diversos elementos que compõem a biosfera 
possibilitaram aos alunos entenderem que eles são elementos dependentes e conectados, e que 
a formação de um depende do outro?  

4. (EF06GE06) Os alunos são capazes de identificar as mudanças na paisagem ocasionadas pelo 
trabalho humano relacionado à agropecuária e à indústria? 

5. (EF06GE07) Os estudos sobre cidades contribuíram para o entendimento dos alunos sobre sua 
importância para as relações humanas e para as interações entre a sociedade e a natureza? 

6. (EF06GE09) A elaboração de modelos contribuiu para que os alunos compreendessem os 
elementos e estruturas da superfície terrestre? 

7. (EF06GE10) Os alunos são capazes de explicar o emprego das curvas de nível na proteção do 
solo contra a erosão? 

8. (EF06GE11) Os estudos sobre a biodiversidade mundial e, principalmente, a brasileira ajudaram os 
alunos a compreenderem a interferência humana e econômica no aspecto ambiental? 

9. (EF06GE12) Os alunos são capazes de identificar o consumo dos recursos hídricos no Brasil e no 
mundo? 

10. (EF06GE13) Os alunos são capazes de analisar as consequências das alterações causadas no clima 
devido à ação humana? 

 

Principais conquistas apresentadas pela turma 
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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 

 

 

 

 

 

 

 


