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4º bimestre – Ficha de acompanhamento das aprendizagens 

Escola: 

Professor: 

Aluno: 

 

Expectativa de aprendizagem Avaliação 

(EF09GE01) Analisar criticamente de que forma a hegemonia europeia foi exercida em várias regiões do planeta, 
notadamente em situações de conflito, intervenções militares e/ou influência cultural em diferentes tempos e 
lugares. 

 

(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.  

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

(EF09GE06) Associar o critério de divisão do mundo em Ocidente e Oriente com o Sistema Colonial implantado 
pelas potências europeias.  

(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.  

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 compreenderam as relações comerciais, políticas, econômicas, culturais e 
informacionais, com base nos interesses e no desenvolvimento econômico dos países europeus? 

2. (EF06GE02) Os alunos compreenderam a participação das empresas transnacionais no processo 
de globalização, considerando a existência de órgãos mundiais que realizam a mediação das 
relações internacionais? 

3. (EF06GE05) Os alunos compreenderam a nova distribuição espacial das empresas transnacionais 
e o desenvolvimento de regiões industrializadas no globo a partir da década de 1970, 
considerando que essa configuração se deu pelo avanço dos meios de comunicação e de 
transporte e, atualmente, afeta os aspectos sociais, ambientais, culturais, econômicos e 
políticos? 

4. (EF06GE06) Os alunos compreenderam os critérios utilizados para a regionalização do mundo 
em Oriente e Ocidente e Norte e Sul, tendo em vista que eles superam os aspectos geográficos e 
estão condicionados por um contexto de exploração colonial, bem como que os hemisférios são 
definidos de acordo com a presença ou a ausência de cultura de origem europeia?  

5. (EF06GE09) O estudo de temas relacionados aos aspectos econômico, demográfico e físico 
permitiu aos alunos diferenciar os patamares de desenvolvimento socioeconômico nos quais se 
encontram os países da Ásia, da Oceania e da Europa, considerando como esse desenvolvimento 
afeta as questões socioambientais? 

6. (EF06GE10) O estudo referente à distribuição espacial das empresas transnacionais permitiu aos 
alunos dimensionar o impacto das novas dinâmicas promovidas pela industrialização de países 
integrantes do Sul geoeconômico? 
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Principais conquistas apresentadas pela turma: 

 

 

 

 

 

Principais dificuldades apresentadas pela turma: 

 

 

 

 

 

Conteúdo a ser retomado no Ensino Médio: 

 

 

 

 

Ações de acompanhamento de aprendizagem para os alunos com maior dificuldade: 

 

 

 

 

 

Outras observações relevantes: 

 

 

 

 

 

 

 


