
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 30ª SEMANA NOVEMBRO – FUNDAMENTAL II – 6 ANO B 
GEOGRAFIA  

  
 

AULAS DA SEMANA DE 16/11/20 A 20/11/20 
 
Professor André:  
 
Área do conhecimento: GEOGRAFIA 
 
Conteúdos: Organização política administrativa - Geopolítica 
 
 
Habilidades:  

(EF06GE07) Explicar as mudanças na interação humana com a natureza a partir do 
surgimento das cidades. 
 
 
AULA DE 16/11 - Segunda feira 
Aula 15 – Os impostos atividade em sala página 134. 
Pesquisa na Internet sobre IPTU e IPVA 
Vídeo com as explicações será gravado durante a aula e disponibilizado no zoom. 
 
Vídeos complementares: não há 
 
ATIVIDADES: 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 
 
Gabarito escrito de correção atividades páginas 131, 132 e 133 
https://drive.google.com/file/d/1KD2acspvJGf0dMC0r-GNLB9HUi1D0WG8/view?usp=sharing 
 
 
 
 
AULAS DE 20/11 – Sexta Feira 
Aula 16 – Saber em ação – atividades livro em sala com auxílio do professor. Páginas 135, 
136 e 137 – Revisão do conteúdo bimestral (biomas) 
Vídeo com as explicações será gravado durante a aula e disponibilizado no zoom. 
  
Vídeos complementares: não há 
 
ATIVIDADES: páginas 131,132 e 133 livro de geografia 
 
 

https://forms.gle/gb5BidsNz1QZC9BS9
https://drive.google.com/file/d/1KD2acspvJGf0dMC0r-GNLB9HUi1D0WG8/view?usp=sharing


                                                                     

  

 
 
 
 
 
Aula 17 – Saber em Ação - Atividades em sala com auxílio do professor páginas  138,139 e 
140 – Revisão bimestral do conteúdo (Bacias e o Brasil no mundo) 
Vídeo com as explicações será gravado durante a aula e disponibilizado no zoom. 
 
Vídeos complementares: não há 
 
ATIVIDADES: páginas 138,139 e 140 
- Gabarito de correção escrito páginas 134 a 140 
 https://drive.google.com/file/d/1USHEdeoq5Tz7SQNt5j7BC-fydEUCACSO/view?usp=sharing 
 
- CONTEÚDO PROVA 4 BIMESTRE GEOGRAFIA 
https://drive.google.com/file/d/1K8AdGXrDGsD8rj_svvBB1pTMc_JMyyxS/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://drive.google.com/file/d/1USHEdeoq5Tz7SQNt5j7BC-fydEUCACSO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K8AdGXrDGsD8rj_svvBB1pTMc_JMyyxS/view?usp=sharing

