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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).  

(EF08GE13) Analisar a influência do desenvolvimento científico e tecnológico na caracterização dos tipos de 
trabalho e na economia dos espaços urbanos e rurais da América e da África.  

(EF08GE14) Analisar os processos de desconcentração, descentralização e recentralização das atividades 
econômicas a partir do capital estadunidense e chinês em diferentes regiões no mundo, com destaque para o 
Brasil. 

 

(EF08GE16) Analisar as principais problemáticas comuns às grandes cidades latino-americanas, particularmente 
aquelas relacionadas à distribuição, estrutura e dinâmica da população e às condições de vida e trabalho.  

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

(EF08GE20) Analisar características de países e grupos de países da América e da África no que se refere aos 
aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir as desigualdades sociais e econômicas e as 
pressões sobre a natureza e suas riquezas (sua apropriação e valoração na produção e circulação), o que resulta 
na espoliação desses povos. 

 

(EF08GE24) Analisar as principais características produtivas dos países latino-americanos (como exploração 
mineral na Venezuela; agricultura de alta especialização e exploração mineira no Chile; circuito da carne nos 
pampas argentinos e no Brasil; circuito da cana-de-açúcar em Cuba; polígono industrial do sudeste brasileiro e 
plantações de soja no centro-oeste; maquiladoras mexicanas, entre outros). 

 

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) A análise da dispersão da economia estadunidense pelo mundo permitiu aos alunos 
compreender como os países menos desenvolvidos e suas populações se adéquam às relações de 
trabalho demandadas pelos Estados Unidos? 

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. (EF06GE13) Os alunos foram capazes de caracterizar os tipos de trabalho e economia dos espaços 
urbanos e rurais da América e da África, a partir da análise da influência do desenvolvimento 
científico e tecnológico? 

4. (EF06GE14) O entendimento da extensão do capital e das empresas chinesas e estadunidenses 
contribuiu para que os alunos compreendessem as disputas das novas organizações imperialistas 
do capitalismo contemporâneo e como esse processo afeta o Brasil? 

5. (EF06GE16) Os alunos foram capazes de analisar as principais problemáticas comuns às grandes 
cidades latino-americanas? 

6. (EF06GE17) Os alunos foram capazes de analisar a segregação socioespacial em ambientes 
urbanos da América Latina? 

7. (EF06GE20) Os alunos foram capazes de analisar características de países e grupos de países da 
América e da África e os aspectos que resultam na espoliação desses povos? 

8. (EF06GE24) Por meio do estudo da economia mexicana e da de outros países latino-americanos, 
os alunos conseguiram entender como o México se adéqua às demandas dos Estados Unidos e 
como os países se organizam de acordo com a concorrência do mercado mundial? 

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: 

 

 

 

 

 

 

 


