
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 5ª SEMANA – 5º ANO – GEOGRAFIA 

 
AULAS DA SEMANA DE 26/ 05/ 2020 A 29/ 05/ 2020 

 
Professoras: Thaís, Ana e Cássia 
 
Área do conhecimento: Geografia 
 
Conteúdos:  
- O Universo (Via-Láctea, Sistema Solar e Terra) 
- As linha imaginárias na representação da Terra (paralelos, meridianos e coordenadas 
geográficas) 
- Movimentos da Terra (rotação e translação) 
- Estações do ano 
 
 
Habilidades:  

Desenvolver autonomia e senso crítico para compreensão e aplicação do raciocínio geográfico 

na análise da ocupação humana e produção do espaço, envolvendo os princípios de analogia, 

conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem. 

Desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso das linguagens cartográficas e 

iconográficas, de diferentes gêneros textuais e das geotecnologias para a resolução de 

problemas que envolvam informações geográficas. 

Utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade/ natureza e 

exercitar o interesse e o espírito de investigação e de resolução de problemas. 

 
 
Videoaulas: Vídeo 1 – Correção: Registro de aprendizagem do 1º Bimestre p. 40 e 41 + link 
do drive https://drive.google.com/file/d/1vqp-L9OS18f5ws4f4Ugz1bpWsWxNCJc8/view 

 

Atividades:  

 Vamos recordar! Acesse o link https://drive.google.com/file/d/1vqp-
L9OS18f5ws4f4Ugz1bpWsWxNCJc8/view para assistir a videoaula de revisão do 1º 
bimestre com a correção do Registro de Aprendizagem nas p. 40 e 41 do livro didático 
SME. 

 Vamos iniciar a Unid. 2 – As características naturais do planeta Terra e do Brasil – Cap. 
1 – As Estações do Ano - estudando, fazendo as atividades e as devidas correções das 
p. 44 até 48 do livro didático SME. Esta aula será realizada pelo zoom. 
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Encontro (s) online: Terça-feira, dia 26/05/2020, 5º ano A: às 10h30min, 5º ano B: às 
10h30min, 5º ano C: às 17h00min. 
● Quarta-feira, dia 27/05/2020, 5º ano A: às 10h30min, 5º ano B: às 10h30min, 5º ano C: 
às 17h00min. 
● Quinta-feira, dia 28/05/2020, 5º ano A: às 10h30min, 5º ano B: às 10h30min, 5º ano C: 
às 17h00min. 
● Sexta-feira, dia 29/05/2020, 5º ano A: às 10h30min, 5º ano B: às 10h30min, 5º ano C: 
às 17h00min. 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
 
Bons estudos!!! 
 


