
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 21 ª SEMANA – FUNDAMENTAL II – 9 ANO - GEOGRAFIA  
 

AULAS DA SEMANA DE 14/09 a 18/09 
 
Professor André:  
 
Área do conhecimento: GEOGRAFIA  
América Latina, América do Sul e América Central 
Novíssimo Mundo Oceânia 
 
Habilidades:  
(EF08GE05) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o 
entendimento de conflitos e tensões na contemporaneidade, com destaque para as situações 
geopolíticas na América e na África e suas múltiplas regionalizações a partir do pós-guerra 
(EF08GE10) Distinguir e analisar conflitos e ações dos movimentos sociais brasileiros, no 
campo e na cidade, comparando com outros movimentos sociais existentes nos países latino-
americanos. 
(EF08GE17) Analisar a segregação socioespacial em ambientes urbanos da América Latina, 
com atenção especial ao estudo de favelas, alagados e zona de riscos. 
(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. 
 
 
 
14/09 – Segunda feira 
Aula:12 – América Platina – Argentina, Uruguai, Paraguai, Guianas e Suriname 
Vídeo com explicações será gravado e postado no classroom após a aula. 
 
Aula 13 – Correção atividades página 53 América Andina. Atividades em sala páginas 61 com 
correção América Platina.  
Gabarito de correção será postado no classroom (link abaixo) 
 
Vídeos complementares: América platina 
https://youtu.be/5EdOLIFrZ-0 
 
Atividades:  
- Gabarito de correção páginas 53 e 54 
https://drive.google.com/file/d/1AeCjQgp32AbVZDo5LU88oUn2SiZVVTMz/view?usp=sharing 
- Terminar página 61 . 
 
 
 
 

https://youtu.be/5EdOLIFrZ-0
https://drive.google.com/file/d/1AeCjQgp32AbVZDo5LU88oUn2SiZVVTMz/view?usp=sharing


                                                                     

  

 
 
 
 
 
 
 
 
18/09 - Aula 14 – O Novíssimo mundo e as regiões Polares. Oceania visão geral. Clima, 
formação vegetal, relevo e hidrografia  (pg. 62 a 65)  
Vídeo que será usado em aula: Conhecendo a Oceania https://youtu.be/3UUVQm9GfyM 
Aula será gravada no zoom e disponibilizada no Classroom. 
 
 
Vídeos complementares: Oceania e sua hidrografia 
https://youtu.be/uB4twe0qobk 
Conhecendo a Oceania https://youtu.be/3UUVQm9GfyM 
 
 
Atividades:  
- Gabarito correção página 61 
https://drive.google.com/file/d/1efW4FCtua_QsO2qDoIY620it3UgS9bcG/view?usp=sharing 
- Conteúdo prova bimestral geografia  
https://drive.google.com/file/d/1IBqO9yIZUxvV8nuKJ_ZglryT1cFM_U89/view?usp=sharing 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 ! 
 
 
 

https://youtu.be/3UUVQm9GfyM
https://youtu.be/uB4twe0qobk
https://youtu.be/3UUVQm9GfyM
https://drive.google.com/file/d/1efW4FCtua_QsO2qDoIY620it3UgS9bcG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IBqO9yIZUxvV8nuKJ_ZglryT1cFM_U89/view?usp=sharing

