
                                                                     

  

 

  
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 9ª SEMANA – 2º ANO A/B/C – GEOGRAFIA 

 
AULAS DA SEMANA DE 22/06/2020 A 26/06/2020 

 
Professoras: Cassia, Jéssica e Juliana Souza. 
 

AULAS 2º ANO A 2º ANO B 2º ANO C 
1ª aula 23/06 23/06 25/06 

2ª aula 24/06 25/06 25/06 

 
Área do conhecimento: Geografia.  
 
Conteúdos: As atividades econômicas. 

 Atividades no campo e na cidade. 
 
Habilidades:  
(EF02GE07) Descrever as atividades extrativas (minerais, agropecuárias e industriais) de 
diferentes lugares. 
  

(EF02GE11) Reconhecer a importância do solo e da água para a vida, identificando seus 
diferentes usos (plantação e extração de materiais, entre outras possibilidades) e os impactos 
desses usos no cotidiano da cidade e do campo. 
 
Videoaulas:  
 
Vídeo 1 – Livro didático de Geografia páginas 62 a 64 –As atividades na cidade – Indústrias/ A 
importância da água e do solo.  
Link de acesso: 
https://drive.google.com/file/d/1B294nfigKDTgaYwcthnreJkgrfnM4tbk/view?usp=sharing  
 
 
Atividades:  
 
1ª aula: 
 
Livro didático SME de Geografia páginas 62 a 64. 
- Vídeo 1: As atividades na cidade – Indústrias/ A importância da água e do solo.   
Acompanhe as explicações e as atividades na videoaula 1 sobre como as atividades 
desenvolvidas em indústrias e a importância da água e do solo para todos os seres vivos. 
 
2ª aula: 
Livro didático SME de Geografia página 65. 
Leitura proposta na página 65 do livro didático de Geografia sobre o que você aprendeu. 
Atividade em anexo – O uso consciente do solo e da água.  
Link de acesso:  
https://drive.google.com/file/d/1huOUj2aPrV_s0vC-4QU4jpoiMiGTtroN/view?usp=sharing  
 
 

https://drive.google.com/file/d/1B294nfigKDTgaYwcthnreJkgrfnM4tbk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1huOUj2aPrV_s0vC-4QU4jpoiMiGTtroN/view?usp=sharing


                                                                     

  

 
 
 
Recursos para as aulas:  - Livro didático de Ciências; 

- Videoaulas; 
- Classroom; 
- Borracha; 
- Lápis de escrever 

 
Encontro(s) online:  
 

 Segunda-feira, dia 01/06/2020, 2º ano A: às 11h30min, 2º ano B: às 11h30min, 2ºano 

C: às 13:30 min. 

 Terça-feira, dia 02/06/2020, 2º ano A: às 11h30min, 2º ano B: às 11h30min, 2ºano C: 

às 14:00 min.  

 Quarta-feira, dia 03/06/2020, 2º ano A: às 11h30min, 2º ano B: às 11h30min, 2ºano C: 

às 14:00 min.  

 Quinta-feira, dia 04/06/2020, 2º ano A: às 11h30min, 2º ano B: às 11h30min, 2ºano C: 

às 13:30 min. 

 Sexta-feira, dia 05/06/2020, 2º ano A: às 11h30min, 2º ano B: às 11h30min, 2ºano C: 

às 13:30 min.  

TODOS OS ENCONTROS TERÃO DURAÇÃO DE 30 MINUTOS 

O link de acesso será disponibilizado em até 15 minutos antes do início do encontro, pelo 
professor, na sala virtual Classroom.  
 
Orientações:  
 
Assista às videoaulas e acompanhe as explicações dos conteúdos apresentados. Sempre que 

for necessário, pause os vídeos para acompanhar as aulas. 

Interaja durante as aulas fazendo comentários nas atividades publicadas no Classroom 

sempre que for solicitado. 

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



                                                                     

  

 
 
 
 
Anexo 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Querido aluno, se não for possível realizar a impressão, copiar e responder essa atividade em 

uma folha avulsa 

1) Pense e registre em 3 formas de uso consciente que devemos ter em relação a 

água e ao solo. 

 
 

 

 

ÁGUA 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

SOLO 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

    GEOGRAFIA – O USO CONSCIENTE DO SOLO E DA ÁGUA   

NOME: _____________________________________________ TURMA: ___________ 

PROFESSORA: ______________________________________ DATA: ____/ ___/ ___     


