
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 21ª SEMANA – 5º ANO A/B/C – GEOGRAFIA 

 
AULAS DA SEMANA DE 14 A 18/09/2020 

 
Professoras: Ana, Cassia e Thais 
 
Área do conhecimento: Geografia 
 
Conteúdos:  
 

✓ Estudando o território brasileiro 
✓ As Regiões do Brasil 
✓ A Região Norte 

 
Habilidades:  
 

✓ (EF05GE01) Descrever e analisar dinâmicas populacionais na Unidade da Federação 
em que vive, estabelecendo relações entre migrações e condições de infraestrutura. 

✓ (EF05GE02) Identificar diferenças étnico-raciais e étnico-culturais e desigualdades 
sociais entre grupos em diferentes territórios. 

✓ (EF05GE05) Identificar e comparar as mudanças dos tipos de trabalho e 
desenvolvimento tecnológico na agropecuária, na indústria, no comércio e nos serviços. 

 
 
Vídeos complementares:    
    

✓ Brincadeiras da Região Norte – Manifestação Cultural popular – Pesquisa p. 67 
https://www.youtube.com/watch?v=aiXj3-u_eWw&feature=youtu.be 
 

✓ Danças da região Norte 
https://www.youtube.com/watch?v=AHLSjQDcqsg 
 

✓ PESQUISA p. 73 – Reserva Extrativista Chico Mendes 
https://www.youtube.com/watch?v=7F5hZZr6UO0 
 
 

1ª aula:  
✓ Unidade 4/Estudando o território brasileiro – Capítulo 1/ As regiões do Brasil p. 60 a 64; 

https://us02web.zoom.us/rec/share/jiynZwWK7GMJEBfC_vWT2UX2TS39AawIMz6KRk
y3h3w4kBHwXfJt2fsIESNoaZ3E.GOaipVzJ4KuVBLRr?startTime=1599936703000 
 
 

✓ Região Norte p. 65 a 67. 
https://us02web.zoom.us/rec/share/jiynZwWK7GMJEBfC_vWT2UX2TS39AawIMz6KRk
y3h3w4kBHwXfJt2fsIESNoaZ3E.GOaipVzJ4KuVBLRr?startTime=1599936703000 
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          2ª aula:  
✓ Aspectos econômicos p.68 a 72; 

https://us02web.zoom.us/rec/share/jiynZwWK7GMJEBfC_vWT2UX2TS39AawIMz6KRk
y3h3w4kBHwXfJt2fsIESNoaZ3E.GOaipVzJ4KuVBLRr?startTime=1599938620000 
 
 

✓ Setor Secundário – Indústria p. 73 a 76. 
https://us02web.zoom.us/rec/share/jiynZwWK7GMJEBfC_vWT2UX2TS39AawIMz6KRk
y3h3w4kBHwXfJt2fsIESNoaZ3E.GOaipVzJ4KuVBLRr?startTime=1599939405000 
 

Recursos para a aula: - Livro didático SME de Geografia; 
- LinkS disponibilizado. 

 
Encontro(s) on-line:  
 

5ºano A Professora  
Thaís 

5ª feira – Das 10h às 11h 

5ºano B Professora  
Ana Neri 
 

3ª feira – das 11h às 12h 

5º ano C Professora 
Cassia 
 

3ª feira – às  13h15 

 
O link de acesso será disponibilizado em até 15 minutos antes do início do encontro, pelo 
professor, na sala virtual Classroom. 
 
 
Orientações: Separe os materiais necessários e acompanhem a programação disponibilizada 
na sala de aula virtual (Classroom). 
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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