
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ONLINE - 19ª SEMANA -5º ANO A/B/C – GEOGRAFIA 
 

AULAS DA SEMANA DE 31/08 A 04/ 09/ 2020 
 
Professoras: Thaís, Ana e Cássia. 
 
Área do conhecimento: Geografia 
 
Conteúdos:  

 Bacias Hidrográficas do Brasil – p. 43 a 47; 

 Regiões Hidrográficas - p. 48 e 52; 

 Tarefa Registro de Aprendizagem - p. 53 a 57. 
 

Habilidades:  
(EF05GE01) Descrever e analisar dinâmicas populacionais na Unidade da Federação em que 
vive, estabelecendo relações entre migrações e condições de infraestrutura. 
(EF05GE03) Identificar as formas e funções das cidades e analisar as mudanças sociais, 
econômicas e ambientais provocadas pelo seu crescimento. 
(EF05GE08) Analisar transformações de paisagens nas cidades, comparando sequência de 
fotografias, fotografias aéreas e imagens de satélite de épocas diferentes. 
(EF05GE09) Estabelecer conexões e hierarquias entre diferentes cidades, utilizando mapas 
temáticos e representações gráficas. 
(EF05GE10) Reconhecer e comparar atributos da qualidade ambiental e algumas formas de 
poluição dos cursos de água e dos oceanos (esgotos, efluentes industriais, marés negras 
etc.). 
(EF05GE12) Identificar órgãos do poder público e canais de participação social responsáveis 
por buscar soluções para a melhoria da qualidade de vida (em áreas como meio ambiente, 
mobilidade, moradia e direito à cidade) e discutir as propostas implementadas por esses 
órgãos que afetam a comunidade em que vive. 
 
 
Vídeo aula:  
P. 43 a 47 
https://drive.google.com/file/d/1GDPzA2hdqr92tXRRRDeFSDi8YmoZhJE6/view?usp=sharing 
 
P.48 
https://drive.google.com/file/d/1GcU0A0STRpwTcyKEcfFUjfBAweP4yvGr/view?usp=sharing 
 
P. 49 a 52 
https://drive.google.com/file/d/1mt78_U3XjZhH-H2I45dovmVaOalOwp2q/view?usp=sharing 
 
P. 53 a 57  https://www.youtube.com/watch?v=LXOV-EMOhoc&feature=youtu.be 
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Atividades 1 – Pesquisa p. 45 – Rio Tietê/SP.  
 
https://drive.google.com/file/d/1V05sAs549P6OnvyeJW-
VR4GC0hCroBkB/view?usp=sharing 
 
Atividade 2:  Trabalho Avaliativo do 3º Bimestre – O link será enviado em 08/09 com data de 
entrega: 15/09 
 
 
Vídeo complementar:  
 
 
Recursos para as aulas: Material do SME; 
                                          Vídeo; 
                                           Internet. 
                                                              
Encontro (s) online:  

 Terça-feira:  
5º ano B às 10h45min  

 Quinta-feira:  
5º ano A às 10h15min 
5º ano C às 17h 
 
 
 
O link de acesso será disponibilizado em até 15 minutos antes do início do encontro, 
pelo professor, na sala virtual Classroom. 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos! 
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