
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 28ª SEMANA NOVEMBRO – FUNDAMENTAL II – 6 ANO B 

GEOGRAFIA  
  

AULAS DA SEMANA DE 02/11/20 A 06/11/20 
 
Professor André:  
Área do conhecimento: GEOGRAFIA 
Conteúdos: Organização política administrativa - Geopolítica 
 
Habilidades:  

(EF06GE07) Explicar as mudanças na interação humana com a natureza a partir do 
surgimento das cidades. 
 
AULA DE 02/11 - Segunda feira 
Feriado  
 
AULAS DE 06/11 – Sexta Feira 
Aula 11 – A organização do estado (governador e deputados estaduais) 
A organização política federal, administração do Brasil (presidência, deputados federais e 
senadores). Atividades em ala páginas 124 e 125 
Vídeo com as explicações será gravado durante a aula e disponibilizado no zoom. 
 
Aula 11B 
Vídeos usados em sala  
O que faz um prefeito e vereadores https://youtu.be/sW3TOTb_Em4 
https://youtu.be/bjUf0iYqDDs 
O Trabalho do prefeito https://youtu.be/OkoxFk5nsq4 
 
O Que faz um governador https://youtu.be/tS27gBQ0QuM 
O Que faz um deputado estadual https://youtu.be/N3ZJIvMZqS4 
 
O que faz um presidente da república https://youtu.be/Gl_vppPlNSY 
A diferença entre senadores e deputados: https://youtu.be/PKJ470GJ-mo 
 
Vídeos complementares:  
O que faz um prefeito e vereadores https://youtu.be/sW3TOTb_Em4 
O Trabalho do prefeito https://youtu.be/OkoxFk5nsq4 
O Que faz um governador https://youtu.be/tS27gBQ0QuM 
O Que faz um deputado estadual https://youtu.be/N3ZJIvMZqS4 
O que faz um presidente da república https://youtu.be/Gl_vppPlNSY 
A diferença entre senadores e deputados: https://youtu.be/PKJ470GJ-mo 
 
ATIVIDADES:  páginas 124 125 
 
   
Recursos para as aulas: - Livro, caderno geografia e acesso a internet 
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Encontro (s) online:  6º ano A: Todas às segundas feiras às 8h 55min 
                                                    Todas às sextas feiras às 11h25 min. 
                                                    

6º ano B: Todas às segundas feiras às 7h50min. 
                Todas às sextas feiras às 9h45min. 

 
 
Orientações: Não deixem de assistir aos vídeos, fazer e corrigir os exercícios propostos 
pelo professor e participar da aula on-line. 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos!!! 
 


