
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 19ª SEMANA – 7° ano A Geografia 

AULAS DA SEMANA DE 31/ 08/ 2020 A 04/ 09/ 2020 
 
Professor: Marcelo Dias 
 
DISCIPLINA: Geografia 
 
Conteúdos: Recursos naturais e as indústrias do Sudeste, páginas 41 até 48. 
 
Habilidade: (EF07GE02) Analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na 
formação socioeconômica e territorial do Brasil, compreendendo os conflitos e as tensões 
históricas e contemporâneas. 
(EF07GE03) Selecionar argumentos que reconheçam as territorialidades dos povos indígenas 
originários, das comunidades remanescentes de quilombos, de povos das florestas e do 
cerrado, de ribeirinhos e caiçaras, entre outros grupos sociais do campo e da cidade, como 
direitos legais dessas comunidades. 
 
Videoaulas: Serão disponibilizadas no classroom aulas on-line gravadas no Zoom durante a 
semana. 
 
Atividades: Atividade avaliativa de Geografia. 
Leia com atenção as instruções para a realização da atividade. 
Conteúdo: Regionalização de Milton Santos e Economia e Sociedade da Região Sudeste. 
Início da atividade: às 12h:15 do dia 31/8/2020 Término: às 15h:00 do dia 04/09/2020. 
Valor: 4,0.  
Você somente poderá consultar o livro didático de Geografia para realizar as atividades.  
IMPORTANTE: o aluno que realizar a atividade avaliativa após a data de entrega a nota valerá 
70% da nota total. 
 
Recursos para as aulas: Livro de Geografia 
 
Encontro (s) online:  

2/9/2020. Aula on-line através do aplicativo Zoom. (utilização do livro digital, com explicação 
do conteúdo e esclarecimento de possíveis dúvidas dos alunos.) Todas as quartas feiras às 
09h: 50 e às 11h: 40. Assunto da aula: Recursos naturais e as indústrias do Sudeste, páginas 
41 até 45 

4/9/2020. Aula on-line através do aplicativo Zoom. (utilização do livro digital, com explicação 
do conteúdo e esclarecimento de possíveis dúvidas dos alunos).  Todas as sextas feiras às 
11h:30. Assunto da aula:  Recursos naturais e as indústrias do Sudeste, páginas 46 até 48. 
 
Orientações:  
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos!!! 


