
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 18 ª SEMANA AGOSTO – FUNDAMENTAL II – 9 ANO A 
GEOGRAFIA  

 
AULAS DA SEMANA DE 24/08 a 28/08 

 
Professor André:  
 
Área do conhecimento: GEOGRAFIA  
América: O Novo Mundo. 
 
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. 
(EF08GE11) Analisar áreas de conflito e tensões nas regiões de fronteira do continente latino-
americano e o papel de organismos internacionais e regionais de cooperação nesses 
cenários. 
(EF08GE12) Compreender os objetivos e analisar a importância dos organismos de integração 
do território americano (Mercosul, OEA, OEI, Nafta, Unasul, Alba, Comunidade Andina, Aladi, 
entre outros). 
(EF08GE17) Analisar a segregação socioespacial em ambientes urbanos da América Latina, 
com atenção especial ao estudo de favelas, alagados e zona de riscos. 
 
 
24/08 - Vídeo aula: 07 – O México – Parte II – páginas 29 a 32. 
Vídeo aula no zoom será gravada e disponibilizada pelo professor no classroom : 
Questão das drogas no México, empresas maquiladoras e fronteira com os EUA 
Vídeos usados durante a aula: Nerdologia: Cartel de drogas no México. 
https://youtu.be/m4CKmNjZUTM 
Empresas maquiladoras no México e a exploração do trabalho 
https://youtu.be/sUHjRMtddNo 
 
 
Vídeos complementares: Não  
 
 
Atividades:  
Atividades livro páginas 37 e 38. 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/m4CKmNjZUTM
https://youtu.be/sUHjRMtddNo


                                                                     

  

 
 
28/08 - Vídeo aula: Aula 8 – América Latina, América Central e América do Sul (páginas 38 a 
40). Correção atividades aula anterior páginas 37 a 38. 
Vídeo em aula: A independência da América Latina.  
https://youtu.be/5wnGRx8mvhw 
Aula será gravada via zoom e disponibilizada no classroom. 
 
 
Vídeos complementares: Quem foi Simão Bolivar? 
https://youtu.be/m8YmKzkiDDY 
 
 
Atividades:  
Gabarito de correção páginas 37 a 38 
https://drive.google.com/file/d/1AA96OhMCRR-NMLBK9KwWuxYn-
9_bKaZG/view?usp=sharing 
Para casa exercícios páginas 40 e 41 
 
 
 
 
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/5wnGRx8mvhw
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