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1 Objetivos de Aprendizagem Estruturantes: são introdutórios possuindo papel essencial para garantir a progressão das aprendizagens no ensino fundamental e também o desenvolvimento das competências 
específicas da área de conhecimento/componente curricular ( Adaptado de  https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/)  
2 Objetivos de Aprendizagem de Desdobramentos: desenvolvem processos cognitivos complementares aos objetos de conhecimento. ( Adaptado de  https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/)  
3 Os diálogos com os contextos têm como objetivo estabelecer relações entre os objetivos de aprendizagem propostos para cada área de conhecimento e disciplina/componente curricular com os contextos 

vividos pelos sujeitos da EJA dando mais significado ao que se aprende. Possibilitam ainda, afirmar o compromisso do Currículo da EJA com a vida cotidiana, a cultura popular, a cidadania, o trabalho, a 
tecnologia e a ciência. 

 
REALINHAMENTO CURRICULAR 

 
PERÍODO LETIVO: 01/09/2020 a 23/12/2020 

ETAPA: 7ª ETAPA EF 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
ESTRUTURANTES (OAE)1 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM  
DE DESDOBRAMENTOS’  (OAD)2 

 
DIÁLOGOS COM OS 

CONTEXTOS ATUAIS3 
 

1) A população brasileira 
EF07GE04/ES 

Analisar a distribuição territorial da população brasileira, 

considerando a diversidade étnicocultural (indígena, 

africana, europeia e asiática), assim como aspectos de 

renda, sexo, idade e processo de ocupação territorial, nas 

regiões brasileiras e dentro do Espírito Santo.  

 

2) Urbanização e industrialização do Brasil. 
EF07GE08/ES 

Estabelecer relações entre os processos de industrialização 

e inovação tecnológica com as transformações 

socioeconômicas do território brasileiro e do Espírito Santo, 

identificando e problematizando as mudanças 

socioeconômicas ocorridas após o advento da 

industrialização e o do desenvolvimento tecnológico. 

3) Distribuição da população mundial e 
deslocamentos populacionais. 
EF08GE01/ES 

- Reconhecer os aspectos históricos e geográficos 
que deram origem a diversidade de nossa 
sociedade.      

                                                                           

- Establecer relações entre os processos de 
industrialização e inovação tecnológica com aa 
transformações socioeconômicas do território 
brasileiro. 

 

- Analisar características de países e grupos de 
países da América e da África no que se refere aos 
aspectos populacionais, urbanos, políticos e 
econômicos. 

Analisar a situação do Brasil e de outros países da 
América Latina, Anglo-saxônica e da África na 
ordem mundial do pós-guerra. 

 
 
Analisar as desigualdades sociais e 
econômicas dos países americanos. 
 
Discutir a questão do racismo a 
partir dos episódios recentes que 
aconteceram nos Estados Unidos. 
 
 
Entender  situação dos refugiados 
venezuelanos.  
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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 

 

4) Continente Americano 
EF08GE05/ES 

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. 

 

EF08GE08/ES 

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, avaliando criticamente os 

países da América Latina e África frente à nova ordem 

mundial (Globalização). 

 

5) O Continente Africano.  
EF08GE20/ES 

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. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


