
                                                                     

  

 

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

– 6 ANO A GEOGRAFIA  
  
 

AULAS DA SEMANA DE 28/09/20 A 02/10/20 
 
Professor André:  
 
Área do conhecimento: GEOGRAFIA 
 
 
Conteúdos: Hidrografia e Vegetação do Brasil 
 
 
Habilidades:  

(EF06GE04) Descrever o ciclo da água, comparando o escoamento superficial no ambiente 

urbano e rural, reconhecendo os principais componentes da morfologia das bacias e das redes 

hidrográficas e a sua localização no modelado da superfície terrestre e da cobertura vegetal. 

(EF06GE05) Relacionar padrões climáticos, tipos de solo, relevo e formações vegetais 

(EF06GE12) Identificar o consumo dos recursos hídricos e o uso das principais bacias 
hidrográficas no Brasil e no mundo, enfatizando as transformações nos ambientes urbanos. 

 
AULA DE 28/09 - Segunda feira 
Aula 17 – A vegetação brasileira – Mata Atlântica, Floresta Amazônica e Pantanal.  
Slides preparados pelo professor. 
Vídeos usados durante a aula: 
Mata atlântica https://youtu.be/3hsf5y9IX6w 
Floresta amazônica https://youtu.be/s1jQnc9nGhs 
Pantanal https://youtu.be/RXVjgv53Xvs 
- Vídeo será gravado e disponibilizado no classroom após a aula. 
 
Vídeos complementares:  
Mata atlântica https://youtu.be/3hsf5y9IX6w 
Floresta amazônica https://youtu.be/s1jQnc9nGhs 
Pantanal https://youtu.be/RXVjgv53Xvs 
 
ATIVIDADES: Leitura das páginas 84 a 87 
 
Aula 18 - continuação – A Vegetação brasileira – Cerrado, Caatinga e Pampas.  
Slides preparados pelo professor. 
Vídeos usados durante a aula: 
Cerrado: https://youtu.be/XX54FbfPUas 
Caatinga: https://youtu.be/kE6FiLJMgFg 
Pampas: https://youtu.be/BnmcRmEo2Vk 
 
- Vídeo será gravado e disponibilizado no classroom após a aula. 
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Vídeos complementares:  
Cerrado: https://youtu.be/XX54FbfPUas 
Caatinga: https://youtu.be/kE6FiLJMgFg 
Pampas: https://youtu.be/BnmcRmEo2Vk 
 
Atividades: Leitura das páginas 87,88 e 89 
 
 
AULA DE 02/10 
Aula 19 – Continuação – A vegetação brasileira – Mata araucárias, Mata cocais e Mangues 
Slides preparados pelo professor 
Vídeos usados durante a aula:  
Mata cocais: https://youtu.be/zNBACvQG4oE 
Mata Araucárias: https://youtu.be/b9PF95sntrY 
 
Vídeo com as explicações será gravado durante a aula e disponibilizado no zoom. 
 
 
Vídeos complementares:  
 
Atividades: exercícios páginas 91 e 92. 
 
 
 
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!!! 
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