
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 11ª SEMANA – FUNDAMENTAL II – 6º ANO A/B 
GEOGRAFIA  

 Parlamento Jovem e Constituição da Forma Terrestre 
 

AULAS DA SEMANA DE 06/07/20 A 11/07/20 
 
Professor André:  
 
Área do conhecimento: GEOGRAFIA 
Relações entre os componentes físico-naturais 
 
Conteúdos: Geopolítica e Estrutura geológica 
 
 
Habilidades: (EF06GE05) Relacionar padrões climáticos, tipos de solo, relevo e formações 
vegetais. 
(EF06GE07) Explicar as mudanças na interação humana com a natureza a partir do 
surgimento das cidades 
 
AULA DE 06/07 
Vídeo aulas: 06/07 – Aula 11 – Parlamento Jovem Paulistano 
https://drive.google.com/file/d/1PRK2_-F2rH_ZTfC3T1m4ljjyalcQQQnh/view?usp=sharing 
 
 
Vídeos complementares:  
Aula 11 – Manual do parlamento jovem paulistano: 
https://drive.google.com/file/d/16yXmN2s1lewU3xOJw528Gb0E7BADPEZ8/view?usp=sharing 
 
 
 
Atividades AVALIATIVA: Preencher o gabarito (arquivo word) com o seu projeto de lei, salvar 
com seu nome e série aí no seu computador. 
https://drive.google.com/file/d/197gxfZHnM3ctk7sCYVuge_M618o9bW3V/view?usp=shar
ing 
 
Abrir atividade “Parlamento Jovem – ENTREGA” no classroom, anexar o arquivo com 
seu nome que você salvou e enviar para o professor até dia 10/07. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1PRK2_-F2rH_ZTfC3T1m4ljjyalcQQQnh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16yXmN2s1lewU3xOJw528Gb0E7BADPEZ8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/197gxfZHnM3ctk7sCYVuge_M618o9bW3V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/197gxfZHnM3ctk7sCYVuge_M618o9bW3V/view?usp=sharing


                                                                     

  

 
 
 
AULA DE 11/07 
Vídeo aula 10G – As formas do relevo terrestre. Correção com explicações das atividades 
páginas 169 a 173 durante a aula do Zoom. 
 
Pequenas Unidades do relevo. Leitura do livro com explicações do professor. 
Aula será gravada via zoom e disponibilizada após o termino da aula. 
 
 
Vídeos complementares:  
As formas de relevo terrestre 
https://youtu.be/3AHQZB2-cnA 
 
 
Atividades:  
Leitura livro páginas 174 a 177 
Exercícios da página 177 
Aula 10 H - Gabarito correção páginas 169 a 173 
https://drive.google.com/file/d/1yabK2SOUPxfgRXBaXaIlnRw9FyFOyLOb/view?usp=sharing 
 
 
Recursos para as aulas: - Livro, caderno geografia e acesso a internet 
 
 
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!!! 
 
 
 

https://youtu.be/3AHQZB2-cnA
https://drive.google.com/file/d/1yabK2SOUPxfgRXBaXaIlnRw9FyFOyLOb/view?usp=sharing

