
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 31 ª SEMANA NOVEMBRO – FUNDAMENTAL II  
9 ANO - GEOGRAFIA  

 
AULAS DA SEMANA DE 23/11 a 27/11 

 
Professor: André 
 
Área do conhecimento: GEOGRAFIA  
Conteúdo: MIGRAÇÕES 
 
Habilidades:  
(EF09GE14) Elaborar e interpretar gráficos de barras e de setores, mapas temáticos e esquemáticos (croquis) e 
anamorfoses geográficas para analisar, sintetizar e apresentar dados e informações sobre diversidade, 
diferenças e desigualdades sociopolíticas e geopolíticas mundiais. 
(EF09GE01) Analisar criticamente de que forma a hegemonia europeia foi exercida em várias regiões do planeta, 
notadamente em situações de conflito, intervenções militares e/ou influência cultural em diferentes tempos e 
lugares. 
 

23/11 – Aula – 18 - Segunda feira 
Alterações demográficas e Xenofobia  
Vídeo usado em aula: Tudo sobre xenofobia https://youtu.be/4PB-QeJsqMM 
Xenofobia e refugiados: https://youtu.be/ShEUeHQKs9I 
Xenofobia, um crime silencioso / Brasil https://youtu.be/a93gRuIwW80 
Aula será gravada e disponibilizada no zoom 
 
 
23/11 - Aula 19 - Segunda feira 
Retrato de imigrantes e fluxos migratórios mundo 
Atividade em sala pg. 126 e 127 
Aula será gravada e disponibilizada no zoom 
 
 
VÍDEOS COMPLEMENTARES 
Vídeo usado em aula: Tudo sobre xenofobia https://youtu.be/4PB-QeJsqMM 
Xenofobia e refugiados: https://youtu.be/ShEUeHQKs9I 
Xenofobia, um crime silencioso / Brasil https://youtu.be/a93gRuIwW80 
 
 
 
ATIVIDADES: Páginas 128 a 132 
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27/11 – Sexta feira 
Aula 20 – Vivendo em Sabedoria – Romanos 10.10-15 
Atividades em sala página 135 
Aula será gravada e postada no classroom 
 
Vídeos complementares: Não há 
 
 
 
 
ATIVIDADES: Gabarito de correção exercícios páginas 115 a 132. 
https://drive.google.com/file/d/1-um_2AyzjNibizDEFOJmkfhzqiemNTs_/view?usp=sharing 
 
 
 
Recursos para as aulas: - Livro de geografia e geografia  
 
Encontro (s) online:  9º ano A: Todas às segundas feiras às 10h 35min. 
                                                    Todas às sextas feiras às 8h40 min. 
                                                    
 
 
 
 
 
 
Orientações: Não deixem de assistir aos vídeos, fazer e corrigir os exercícios propostos 
pelo professor e participar das aulas on-line. 
 
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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