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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: 8ª 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) 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. 

 
2) Geopolítica mundial  

EF09GE05/ES 

Analisar fatos e situações para compreender a integração 

mundial (econômica, política e cultural), comparando as 

diferentes interpretações: globalização e mundialização 

avaliando os aspectos da Nova Ordem Mundial e suas 

consequências no mundo. 

 
3) Europa – Localização; características gerais; 

                                  

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

 

- Analisar a situação África na ordem mundial do 
pós-guerra. 

 

-  Desenvolver e utilizar processos, práticas e 
procedimentos de investigação para compreender 
o mundo natural, social, econômico, político e o 
meio técnico-científico e informacional, avaliar 
ações e propor perguntas e soluções (inclusive 
tecnológicas) para questões que requerem 
conhecimentos científicos da Geografia. 

 
Observar a África como um 
continente de contrastes e que ainda 
sofre com a pobreza e com várias 
doenças que atingem a população 
mais vulnerável. 
 
Entender os atuais conflitos que 
ocorrem no mundo. 
 
 
Como podemos observar o pacto 
colonial presente nos dias atuais? 
 
Entender o processo de produção 
industrial chinesa e analisar o por 
que de seus produtos chegarem tão 
baratos no Brasil. 
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movimentos populacionais e questões étnicas  
EF09GE01/ES 

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 reconhecendo o 

percurso do continente europeu diante de conflitos, guerras 

e disputas e a sua influência cultural, assim como o seu 

papel preponderante no mundo contemporâneo. 

 
4) Ásia – China (Território; mudanças 

econômicas e espaciais; reformas capitalistas 
e controle comunista; transformações sociais) 
EF09GE10/ES 

Analisar os impactos do processo de industrialização na 

produção e circulação de produtos e culturas na Europa, na 

Ásia e na Oceania, compreendendo que as transformações 

ocorridas com o advento da indústria em um primeiro 

momento na Europa e depois nos demais continentes, 

gerou o aumento da exploração de recursos naturais, com 

o aumento cada vez maior das tecnologias. 

 
5) Diversidade ambiental e as transformações nas 

paisagens na Europa e Ásia 
EF09GE18/ES 

Identificar e analisar as cadeias industriais e de inovação e 

as consequências dos usos de recursos naturais e das 

diferentes fontes de energia (tais como termoelétrica, 

hidrelétrica, eólica e nuclear) em diferentes países 

 
 

-  Analisara a configuração territorial da China. 

-  Compreender a história da China destacando as 
mudanças políticas ocorridas ao longo do século 
XX. 

-  Utilizar os conhecimentos geográficos para 
entender a interação sociedade/natureza e 
exercitar o interesse e o espírito de investigação e 
de resolução de problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


