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4º bimestre – Ficha de acompanhamento das aprendizagens 

Escola: 

Professor: 

Aluno: 

 

Expectativa de aprendizagem Avaliação 

(EF08GE05) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o entendimento de conflitos e 
tensões na contemporaneidade, com destaque para as situações geopolíticas na América e na África e suas 
múltiplas regionalizações a partir do pós-guerra. 

 

(EF08GE06) Analisar a atuação das organizações mundiais nos processos de integração cultural e econômica nos 
contextos americano e africano, reconhecendo, em seus lugares de vivência, marcas desses processos.  

(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.  

(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. 

 

(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. 

 

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. (EF06GE05) Os alunos identificaram as grandes potências do imperialismo global e como elas 
influenciam diretamente o continente africano, bem como os conflitos daí resultantes? 

2. (EF06GE06) Os alunos reconheceram as problemáticas da colonização e do imperialismo no 
continente africano, percebendo a influência que as grandes potências exercem sobre os estados 
e as nações africanas em momentos decisórios, como o estabelecimento de fronteiras ou o fim de 
regimes de governo? 

3. (EF06GE08) Os alunos compreenderam as relações geopolíticas no pós-guerra e a posição de 
diversos países na ordem econômica mundial? 

4. (EF06GE14) Os alunos constataram a influência dos capitais externos na configuração econômica 
dos países africanos? 

5. (EF06GE20) Os alunos reconheceram os benefícios gerados por blocos econômicos aos estados 
africanos, concebendo razões para a influência da economia global sobre os aspectos econômicos 
de um país? 

 

Principais conquistas apresentadas pela turma 

 

 

 

 

 

 

Principais dificuldades apresentadas pela turma 
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Conteúdo a ser retomado no início do 9º ano 

 

 

 

 

 

Ações de acompanhamento de aprendizagem para os alunos com maior dificuldade 

 

 

 

 

 

 

Outras observações relevantes 

 

 

 

 

 

 

 


