
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 24 ª SEMANA – 6° ano C Geografia 

 
Professor: Marcelo Dias 
 
DISCIPLINA: Geografia 
 
Conteúdos: A vegetação brasileira, páginas 85 e 85. Mata Atlântica, página 85. Floresta 
Amazônica, páginas 85 e 86. Pantanal, páginas 86 e 87. Cerrado, páginas 87 e 88. Caatinga, 
página 88. Pampas, páginas 88 e 89. Mata de araucárias, página 89. Mata de cocais, página 
90. Mangue, páginas 90 e 91.  

      Habilidade:  

(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. 

(EF06GE11) Analisar distintas interações das sociedades com a natureza, com base na distribuição 
dos componentes físico-naturais, incluindo as transformações da biodiversidade local e do mundo 

Videoaulas: Serão disponibilizadas no classroom aulas on-line gravadas no Zoom durante a 
semana. 
 
Vídeo complementar: Floresta do Brasil: Mata Atlântica, Mata de Araucárias e Mata dos 
Cocais - Brasil Escola https://youtu.be/7WhgzIxdB1g 
Vegetações do Brasil: Pantanal, Manguezais e Campos - Brasil Escola  
https://youtu.be/Skk5ldVKlWw 
 
Atividades: exercícios das páginas 91 e 92 
 
Recursos para as aulas: Livro de Geografia 
 
Encontro (s) online:  
07/10/2020. Aula on-line através do aplicativo Zoom. (utilização do livro digital, com explicação 
do conteúdo e esclarecimento de possíveis dúvidas dos alunos) Todas as quartas feiras ás 
07h:00. Assunto a aula: A vegetação brasileira, páginas 85 e 85. Mata Atlântica, página 85. 
Floresta Amazônica, páginas 85 e 86. Pantanal, páginas 86 e 87. Plantão de dúvidas para a 
atividade avaliativa de recuperação.  
 
09/10/2020. Aula on-line através do aplicativo Zoom. (utilização do livro digital, com explicação 
do conteúdo e esclarecimento de possíveis dúvidas dos alunos) Todas as sextas feiras ás 
10h:40. Assunto da aula: Cerrado, páginas 87 e 88. Caatinga, página 88. Pampas, páginas 88 
e 89. Mata de araucárias, página 89. Mata de cocais, página 90. Mangue, páginas 90 e 91. 
 
 
 

AULAS DA SEMANA DE 05/ 10/ 2020 A 09/ 10/ 2020 

https://youtu.be/7WhgzIxdB1g
https://youtu.be/Skk5ldVKlWw


                                                                     

  

 
 
Orientações:  
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos!!! 


