
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 23 ª SEMANA SETEMBRO/OUTUBRO – FUNDAMENTAL II 
– 9 ANO - GEOGRAFIA  

 
AULAS DA SEMANA DE 28/09 a 02/10 

 
Professor André:  
 
Área do conhecimento: GEOGRAFIA  
Novíssimo Mundo Oceânia 
 
Habilidades:  
(EF08GE21) Analisar o papel ambiental e territorial da Antártica no contexto geopolítico, sua relevância para os 
países da América do Sul e seu valor como área destinada à pesquisa e à compreensão do ambiente global. 
EF09GE09) Analisar características de países e grupos de países europeus, asiáticos e da Oceania em seus 
aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir suas desigualdades sociais e econômicas e 
pressões sobre seus ambientes físico-naturais. 

 
28/09 – Segunda feira 
Aula 18 –Austrália e Nova Zelândia  (pgs. 70 e 71) 
Leitura livro, explicações do professor e vídeos que serão usados em aula:  
Austrália: Vamos conhecer a Austrália 10´12 
https://youtu.be/jr9fXoF39-U 
50 fatos sobre a Nova Zelândia  
https://youtu.be/j9Cf4puHHPg 
Aula será gravada no zoom e disponibilizada no Classroom. 
 
Vídeos complementares:  
Austrália: Vamos conhecer a Austrália 10´12 
https://youtu.be/jr9fXoF39-U 
50 fatos sobre a Nova Zelândia  
https://youtu.be/j9Cf4puHHPg 
 
 
Aula 19 – As pequenas ilhas da Oceania. (pg. 71) 
Leitura livro, explicações do professor e vídeos que serão usados em aula:  
As ilhas da Oceania . https://youtu.be/eNLOWQb03Eg 
Resumão Oceania: https://youtu.be/uB4twe0qobk 
Aula será gravada no zoom e disponibilizada no Classroom. 
 
Vídeos complementares:  
As ilhas da Oceania . https://youtu.be/eNLOWQb03Eg 
Resumão Oceania: https://youtu.be/uB4twe0qobk 
 
Atividades para casa: páginas 72 e 73. 
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02/10 - Aula 20 – Correção das atividades páginas 72 e 73 
O Dia do ANZAC – Atividades em sala página 74. 
Vídeo será gravado o disponibilizado no calssroom após a aula. 
 
 
Vídeos complementares: dia do Anzac 
https://youtu.be/0J-CFuVlhCw 
https://youtu.be/eG3SdYCw6C4 
 
 
 
Atividades: gabarito de correção 72 e 73 
Será disponibilizado no classroom após a aula.  
 
 
 
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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