
 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º ano 

1º bimestre – Ficha de acompanhamento das aprendizagens 

Escola: 

Professor: 

Aluno: 

 

Expectativa de aprendizagem Avaliação 

(EF08GE01) Descrever as rotas de dispersão da população humana pelo planeta e os principais fluxos migratórios 
em diferentes períodos da história, discutindo os fatores históricos e condicionantes físico-naturais associados à 
distribuição da população humana pelos continentes. 

 

(EF08GE03) Analisar aspectos representativos da dinâmica demográfica, considerando características da 
população (perfil etário, crescimento vegetativo e mobilidade espacial).  

(EF08GE08) Analisar a situação do Brasil e de outros países da América Latina e da África, assim como da 
potência estadunidense na ordem mundial do pós-guerra.  

(EF08GE19) Interpretar cartogramas, mapas esquemáticos (croquis) e anamorfoses geográficas com informações 
geográficas acerca da África e América.  

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 conseguiram compreender os principais fluxos migratórios e as rotas de 
dispersão, evidenciando os fatores socioeconômicos, históricos e físico-naturais motivantes e 
suas consequências para a distribuição da população humana? 

2. (EF06GE03) As características da população, como perfil etário, crescimento vegetativo e 
mobilidade espacial, foram compreendidas considerando-se as principais causas e consequências 
da dinâmica demográfica? 

3. (EF06GE08) Os alunos foram capazes de distinguir a inserção dos países na ordem econômica 
mundial, divididos, de acordo com indicadores socioeconômicos, em desenvolvidos, em 
desenvolvimento e subdesenvolvidos? 

4. (EF06GE19) A interpretação das diversas formas de representação cartográfica permitiram aos 
alunos identificar e analisar as diferentes características geográficas dos continentes africano e 
americano? 

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 

 

 

 

 

 

 

 


