
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 25ª SEMANA – 5º ANO A/B/C – GEOGRAFIA 

 
AULAS DA SEMANA DE 14 a 16 de outubro/2020 

 
Professoras: Ana, Cássia e Thaís. 
 
Área do conhecimento: Geografia 
 
Conteúdos:  
 
 Capítulo 3 – Continuação Região Sudeste;  
 Indústrias e energia elétrica; 
 Setor Terciário: Transporte, aspectos culturais. 

 
Habilidades:  
 
 (EF05GE01) Descrever e analisar dinâmicas populacionais na Unidade da Federação 

em que vive, estabelecendo relações entre migrações e condições de infraestrutura. 
 (EF05GE02) Identificar diferenças étnico-raciais e étnico-culturais e desigualdades 

sociais entre grupos em diferentes territórios. 
 (EF05GE05) Identificar e comparar as mudanças dos tipos de trabalho e 

desenvolvimento tecnológico na agropecuária, na indústria, no comércio e nos serviços. 
 
 
Vídeos complementares:   
  

 
 PESQUISA p. 100 – A importância da Região Sudeste para o desenvolvimento do 
Brasil.  
https://www.youtube.com/watch?v=EmaelGIVeGE Vídeo do site Brasil Escola 
 
 
 

1ª/2ª aulas:  
P. 95 a 100 - Indústrias e energia elétrica e Setor Terciário: Transporte, aspectos 
culturais. – Aula gravada 
 
 Pesquisa p. 100 – Será realizada na aula remota do Zoom e a imagem será em 

forma de desenho. 
 

 
 
 
 
 
Recursos para a aula: - Livro didático SME de Geografia; 

- LinkS disponibilizado. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EmaelGIVeGE


                                                                     

  

 
 
 
Encontro(s) on-line:  
 

5ºano A Professora  
Thaís 

5ª feira – Das 10h às 11h 

5ºano B Professora  
Ana Neri 
 

3ª feira – das 11h às 12h 

5º ano C Professora 
Cassia 
 

3ª feira – às 13h15 

 
Está chegando a SEMANA DA CRIANÇA – Dias 14, 15 e 16 de outubro.  
Vocês são nossos convidados especiais para comemorarem com muita alegria essa data 
que é muito especial!  
 
Segue cronograma:  
 
• Dia 14/10- Dia do time de futebol: Nesse dia vocês irão usar uma roupa que represente 
seu time de futebol favorito. Atividade no zoom: Labirinto da tabuada 
https://novaescola.org.br/arquivo/jogos/labirinto-tabuada/  
 
• Dia 15/10 – Dia da Fantasia: Nesse dia vocês poderão usar uma fantasia ou um adereço 
de sua preferência. Você ainda poderá usar sua criatividade e criar sua fantasia com os 
elementos que tiver em casa! Atividade no zoom: Just dance em família.  
• Dia 16/10- Dia do Pijama: Nesse dia vamos usar pijama e juntos iremos assistir um filme. 
Prepare sua pipoca para juntos nos divertirmos. Atividade no zoom: Cinema e pipoca. 
 
 
O link de acesso será disponibilizado em até 15 minutos antes do início do encontro, pelo 
professor, na sala virtual Classroom. 
 
 
Orientações: Separe os materiais necessários e acompanhem a programação disponibilizada 
na sala de aula virtual (Classroom). 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos!!! 

 
 

https://novaescola.org.br/arquivo/jogos/labirinto-tabuada/

