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Geografia – 7º ano 
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Escola: 

Professor: 

Aluno: 

 

Expectativa de aprendizagem Avaliação 

(EF07GE01) Avaliar, por meio de exemplos extraídos dos meios de comunicação, ideias e estereótipos acerca  
das paisagens e da formação territorial do Brasil.  

(EF07GE02) Analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação socioeconômica  
e territorial do Brasil, compreendendo os conflitos e as tensões históricas e contemporâneas.  

(EF07GE03) Selecionar argumentos que reconheçam as territorialidades dos povos indígenas originários,  
das comunidades remanescentes de quilombos, de povos das florestas e do cerrado, de ribeirinhos e caiçaras, 
entre outros grupos sociais do campo e da cidade, como direitos legais dessas comunidades. 

 

(EF07GE04) Analisar a distribuição territorial da população brasileira, considerando a diversidade étnico-cultural 
(indígena, africana, europeia e asiática), assim como aspectos de renda, sexo e idade nas regiões brasileiras.  

(EF07GE06) Discutir em que medida a produção, a circulação e o consumo de mercadorias provocam impactos 
ambientais, assim como influem na distribuição de riquezas, em diferentes lugares.  

(EF07GE09) Interpretar e elaborar mapas temáticos e históricos, inclusive utilizando tecnologias digitais,  
com informações demográficas e econômicas do Brasil (cartogramas), identificando padrões espaciais, 
regionalizações e analogias espaciais. 

 

(EF07GE10) Elaborar e interpretar gráficos de barras, gráficos de setores e histogramas, com base em dados 
socioeconômicos das regiões brasileiras.  

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. (EF06GE01) Os alunos desenvolveram uma visão crítica em relação aos estereótipos referentes 
às paisagens e à formação territorial do Brasil, especialmente propagadas pela mídia? 

2. (EF06GE02) Os alunos foram capazes de analisar a formação territorial e socioeconômica do Brasil, 
influenciada historicamente pelos fluxos econômicos e populacionais? 

3. (EF06GE03) Os alunos conseguem argumentar a favor da territorialidade dos povos originários 
brasileiros como um direito e como uma forma de resistência? 

4. (EF06GE04) Os estudos permitiram aos alunos analisar a distribuição da população brasileira, 
relacionando-a com elementos como renda, sexo, idade etc.? 

5. (EF06GE06) Os estudos sobre os modos de produção e circulação de mercadorias permitiram aos 
alunos que compreendessem a distribuição desigual de recursos no país e o impacto socioambiental 
de modelos de exploração não sustentáveis? 

6. (EF06GE09) Os alunos compreenderam a importância dos mapas temáticos e históricos como 
instrumentos de comunicação de informações, inclusive sendo capazes de elaborá-los? 

7. (EF07GE10) Os alunos foram capazes de elaborar e interpretar tipos variados de gráficos, baseados 
na situação socioeconômica brasileira? 

 

Principais conquistas apresentadas pela turma: 

 

 

 

 

 

Principais dificuldades apresentadas pela turma: 
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Conteúdo a ser retomado no início do próximo bimestre: 

 

 

 

 

 

Ações de acompanhamento de aprendizagem para os alunos com maior dificuldade: 

 

 

 

 

 

Outras observações relevantes: 

 

 

 

 

 

 

 


