
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 28ª SEMANA – 5º ANO A/B/C – GEOGRAFIA 

 
AULAS DA SEMANA DE 03 a 06 de novembro/2020 

 
Professoras: Ana, Cássia e Thaís. 
 
Área do conhecimento: Geografia 
 
Conteúdos:  
 

 Registro de Aprendizagem  
 BNCC + 

 
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. 
           BNCC+ 
 (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. 
 

Vídeos complementares: 
 

 Curiosidade sobre a cidade de São Paulo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=eg2PNmse6pc&feature=emb_logo 
 
https://go.hurb.com/sao-paulo-464-anos-conheca-10-curiosidades-sobre-terra-da-garoa/ 
 
 
1ª/2ª aulas: Ao vivo na plataforma do Zoom. 
 
 P. 108 a 111 – Registros de Aprendizagem 

 
 Tarefa  

BNCC+/Atividade 3  
http://www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/temas/sao-paulo/sao-paulo-historia-de-sao-
paulo.php#:~:text=A%20data%20oficial%20reconhecida%20para,origem%20ao
%20povoado%20que%20se 
O aluno realizará a pesquisa sozinha e registrará em seu caderno de geografia. 
A atividade será apresentada na aula remota do Zomm seguinte. 
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Recursos para a aula: - Livro didático SME de Geografia; 
- LinkS disponibilizado. 

 
 
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 

 
 
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!!! 

 
 


