
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 7 ª SEMANA MAIO – FUNDAMENTAL II – 9 ANO A 

GEOGRAFIA - Ásia Regional 
 

AULAS DA SEMANA DE 01/06 a 05/06 
 
Professor André:  
Área do conhecimento: Geografia 
Conteúdos: Intercâmbios históricos e culturais entre Europa, Ásia e Oceania.  
Diversidade ambiental e as transformações nas paisagens na Europa, na Ásia e na Oceania. 
O sul da Ásia –  08/06 Clima de monções e Índia. 
12/06 – Bangladesh, Nepal, Sri Lanka e Butão. 
 
Habilidades:  
(EF09GE17) Explicar as características físico-naturais e a forma de ocupação e usos da terra 
em diferentes regiões da Europa, da Ásia e da Oceania. 
(EF09GE07) Analisar os componentes físico-naturais da Eurásia e os determinantes histórico-
geográficos de sua divisão em Europa e Ásia.  
(EF09GE08) Analisar transformações territoriais, considerando o movimento de fronteiras, 
tensões, conflitos e múltiplas regionalidades na Europa, na Ásia e na Oceania. 
 
Vídeo aulas: Vídeo Aula 8G 08/06 – Sul da Ásia geral, clima de monções e Índia.  
Vídeo aula 8J - Bollyood e seus mil filmes anuais.  Bangladesh, Nepal, Sri Lanka e Butão.  
Vídeo aulas serão disponibilizadas na sala do Classroom após as explicações que serão 
gravadas nos nossos encontros no zoom ou regravadas a depender da qualidade da gravação 
inicial. 
 
Vídeos complementares: Disponibilizados no classroom –  
Vídeo 8H – Mahatma Gandhi  https://youtu.be/fICH7yNmC58 
Vídeo 8i – Clima de monções https://youtu.be/pqWlotQhKU4 
 
Atividades: Leitura livro páginas 83 a 85 
Exercícios 1 e 2 páginas 85 em sala (zoom) com explicações do professor. 
Leitura páginas 86 e 87. Atividade em sala página 88 com explicações do professor. 
Gabarito de correção páginas 85 a 88 será postando dia 12/05 após o debate com professor 
sobre esses exercícios que será proposto na aula do Zoom. 
 
Recursos para as aulas: - Livro de geografia e slides do professor. 
 
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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