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2º bimestre – Ficha de acompanhamento das aprendizagens 

Escola: 

Professor: 

Aluno: 

 

Expectativa de aprendizagem Avaliação 

(EF09GE02) Analisar a atuação das corporações internacionais e das organizações econômicas mundiais na vida 
da população em relação ao consumo, à cultura e à mobilidade.  

(EF09GE03) Identificar diferentes manifestações culturais de minorias étnicas como forma de compreender a 
multiplicidade cultural na escala mundial, defendendo o princípio do respeito às diferenças.  

(EF09GE05) Analisar fatos e situações para compreender a integração mundial (econômica, política e cultural), 
comparando as diferentes interpretações: globalização e mundialização.  

(EF09GE08) Analisar transformações territoriais, considerando o movimento de fronteiras, tensões, conflitos e 
múltiplas regionalidades na Europa, na Ásia e na Oceania.  

(EF09GE09) Analisar características de países e grupos de países europeus, asiáticos e da Oceania em seus 
aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir suas desigualdades sociais e econômicas e 
pressões sobre seus ambientes físico-naturais. 

 

(EF09GE10) Analisar os impactos do processo de industrialização na produção e circulação de produtos e culturas 
na Europa, na Ásia e na Oceania.  

(EF09GE16) Identificar e comparar diferentes domínios morfoclimáticos da Europa, da Ásia e da Oceania.  

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. (EF06GE02) Os alunos compreenderam que existem diversas organizações econômicas mundiais 
e blocos econômicos que discutem e ditam regras para o comércio e as relações internacionais? 

2. (EF06GE03) O estudo das manifestações culturais das minorias étnicas contribuiu para os alunos 
perceberem a existência de diferentes formas de os sujeitos viverem no mundo, reforçando a 
importância do respeito e da valorização dessas práticas? 

3. (EF06GE05) O estudo sobre as repercussões e as características do processo de globalização foi 
suficiente para os alunos compreenderem que esse fenômeno, além de desencadear mudanças 
econômicas no mundo, gera transformações sociais, culturais, políticas etc.? 

4. (EF06GE08) Por meio do estudo sobre as mudanças nos territórios dos continentes europeu e 
asiático, os alunos entenderam que a geopolítica das fronteiras é dinâmica e sujeita a 
interesses econômicos, políticos, religiosos e sociais? 

5.  (EF06GE09) Os alunos compreenderam como, ao longo de diversos intercâmbios históricos e 
culturais, a dinâmica geopolítica configura o processo de formação dos países, definindo as 
características sociais, urbanas, políticas e econômicas da atualidade? 

6. (EF06GE10) O estudo sobre a industrialização dos países europeus e asiáticos foi suficiente para 
os alunos perceberem a influência e os impactos desses países na produção e na circulação 
mundial de produtos? 

7. (EF06GE16) O estudo dos aspectos físicos da Oceania, em relação aos de outros lugares do 
mundo, contribuiu para os alunos entenderem como condicionantes ambientais globais, 
combinados a outros locais/regionais, produzem determinados domínios morfoclimáticos?  
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Principais conquistas apresentadas pela turma: 

 

 

 

 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 


