
 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º ano 

2º bimestre – Ficha de acompanhamento das aprendizagens 

Escola: 

Professor: 

Aluno: 

 

Expectativa de aprendizagem Avaliação 

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

(EF08GE17) Analisar a segregação socioespacial em ambientes urbanos da América Latina, com atenção especial 
ao estudo de favelas, alagados e zona de riscos.  

(EF08GE18) Elaborar mapas ou outras formas de representação cartográfica para analisar as redes e as dinâmicas 
urbanas e rurais, ordenamento territorial, contextos culturais, modo de vida e usos e ocupação de solos da África 
e América. 

 

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

(EF08GE21) 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. (EF06GE03) Após analisar dados demográficos e perceber como eles indicam realidades sociais, 
os alunos conseguiram relacionar o crescimento populacional ao nível de desenvolvimento dos 
países? 

2. (EF06GE17) Os alunos foram capazes de analisar a segregação socioespacial em ambientes 
urbanos da América Latina, com atenção especial ao estudo de favelas? 

3. (EF06GE18) Os alunos foram capazes de elaborar mapas ou outras formas de representação 
cartográfica para analisar o ordenamento territoriale, usos e ocupação de solos da África e 
América? 

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

5. (EF08GE21) Os alunos compreenderam o papel da Antártida no contexto geopolítico mundial, bem 
como a influência desse continente na dinâmica climática? 

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 

 

 

 

 

 

 

 


