
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 8ª SEMANA – 5º ANO – GEOGRAFIA 

 
AULAS DA SEMANA DE 15/ 06/ 2020 A 19/ 06/ 2020 

 
Professoras: Thaís, Ana e Cássia 
 
Área do conhecimento: Geografia 
 
Conteúdos:  
- Zonas térmicas da Terra 
- Clima 
- Tempo 
 
Habilidades:  

Desenvolver autonomia e senso crítico para compreensão e aplicação do raciocínio geográfico 

na análise da ocupação humana e produção do espaço, envolvendo os princípios de analogia, 

conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem. 

Desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso das linguagens cartográficas e 

iconográficas, de diferentes gêneros textuais e das geotecnologias para a resolução de 

problemas que envolvam informações geográficas. 

Utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade/ natureza e 

exercitar o interesse e o espírito de investigação e de resolução de problemas. 

Desenvolver e utilizar processos, práticas e procedimentos de investigação para compreender 

o mundo natural, social, econômico, político e o meio técnico-científico e informacional, avaliar 

ações e propor perguntas e soluções (inclusive tecnológicas) para questões que requerem 

conhecimentos científicos da Geografia. 

 
Videoaulas: Videoaula que será disponibilizada: correção p. 58 até 60. 
 

 

Atividades:  

 Acessar o link que será disponibilizado para assistir à videoaula e fazer a correção da 
tarefa dada na aula anterior – p. 58 até 60 do livro didático SME de geografia.  

 Na aula on-line pelo zoom (no horário agendado) estudaremos no livro o Cap. 2 – 
Zonas térmicas, clima e tempo analisando mapas p. 61 e 62. 

 
Recursos para as aulas: 
- Livro de Geografia do Sistema Mackenzie de Ensino; 
- Internet. 
 
 
 



                                                                     

  

 
 
Encontro (s) online:  
● Segunda-feira, dia 15/06/2020, 5º ano A: às 10h30min, 5º ano B: às 10h30min, 5º ano C: 
às 17h00min. 
● Terça-feira, dia 16/06/2020, 5º ano A: às 10h30min, 5º ano B: às 
10h30min, 5º ano C: às 17h00min. 
● Quarta-feira, dia 17/06/2020, 5º ano A: às 10h30min, 5º ano B: às 10h30min, 5º ano C: 
às 17h00min. 
● Quinta-feira, dia 18/06/2020, 5º ano A: às 10h30min, 5º ano B: às 10h30min, 5º ano C: 
às 17h00min. 
● Sexta-feira, dia 19/06/2020, 5º ano A: às 10h30min, 5º ano B: às 10h30min, 5º ano C: 
às 17h00min. 
 
O link de acesso será disponibilizado em até 15 minutos antes do início do encontro, pelo 
professor, na sala virtual Classroom.  
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
 
Bons estudos!!! 
 

 


