
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 30 ª SEMANA NOVEMBRO – FUNDAMENTAL II  
9 ANO - GEOGRAFIA  

 
AULAS DA SEMANA DE 16/11 a 20/11 

 
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. 
 

16/11 – Aula – 15 - Segunda feira 
Chegadas e partidas: as migrações. Imigração e emigração 
Vídeo usado em aula: https://youtu.be/gID8PAJnpd0 
Aula será gravada e disponibilizada no zoom 
 
 
16/11 - Aula 16 - Segunda feira 
Os tipos de migração: pendulares, sazonal, transumância, nomadismo, êxodo rural, diáspora. 
Atividade em sala pg. 121. Fatores de atração e repulsão. Espontânea e voluntária ou forçada. 
Vídeo usado em sala: https://youtu.be/UHMnBpAHnjU 
Aula será gravada e disponibilizada no zoom 
 
 
VÍDEOS COMPLEMENTARES 
As migrações: https://youtu.be/gID8PAJnpd0 
Os tipos de migração https://youtu.be/UHMnBpAHnjU 
 
 
ATIVIDADES: Páginas 121 
ATIVIDADE AVALIATIVA III - REALIZADA EM SALA DE AULA DIA 13/11 -  
VOTAÇÃO ELEIÇÕES MUNICIPAIS. FORMULÁRIO GOOGLE FORMS.  Até 1,0 ponto na 
média de atividades. Quem faltou na aula zoom do dia 13/11 deve fazer a atividade e 
enviar até o dia 18/11. Esse link está publicado também no classroom. 
https://forms.gle/gb5BidsNz1QZC9BS9 
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20/11 – Sexta feira 
Aula 17 – A questão dos refugiados 
Vídeo usado em sala: https://youtu.be/fnDZC4VJw4M 
Aula será gravada e postada no classroom 
 
Vídeos complementares:  
Imigrantes e os refugiados: https://youtu.be/fnDZC4VJw4M 
Matéria de Capa TV Cultura – Zonas de conflito 
https://youtu.be/I_iIOvyBBOc 
 
 
 
ATIVIDADES: estudar os conteúdos para avaliação bimestral 
https://drive.google.com/file/d/1C6Em_cIYPVxX3-HotqO0Ia3mrD6rzQkS/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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