
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 9ª SEMANA – FUNDAMENTAL II – 6 ANO A/B 
GEOGRAFIA  

Constituição da Forma Terrestre 
 

AULAS DA SEMANA DE 22/06/20 A 26/06/20 
 
Professor André:  
 
Área do conhecimento: GEOGRAFIA 
Relações entre os componentes físico-naturais 
 
Conteúdos: Intemperismo e Ações Antrópicas  
 
 
Habilidades: (EF06GE05) Relacionar padrões climáticos, tipos de solo, relevo e formações 
vegetais. 
 
AULA DE 22/06 
Vídeo aulas: 22/06 – Aula 9E -Processo de sedimentação e ação humana no intemperismo. 
https://drive.google.com/file/d/17MWhvMXdLuGAn0MbMc_2Z-PjQ4l5pVFZ/view?usp=sharing 
 
 
Vídeos complementares:  
Reportagem deslizamento portal Terra: 
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/deslizamento-de-terra-em-sp-mata-4-
criancas,9bd8c1a80b53f709220a53fd56d6793a700vq6f4.html 
 
Portal R7 – Vídeo e reportagem de deslizamento de terra 
https://noticias.r7.com/sao-paulo/videos/apos-chuva-forte-video-mostra-deslizamento-de-terra-
em-osasco-10022020 
 
 
Atividades: Leitura livro páginas 157 a e 158 
Exercícios página 158 
Aula 9F - Atividade Avaliativa classroom (valendo nota) Endógenas e exógenas – 
entregar até sexta feira 26/06 às 15 horas. 
https://forms.gle/YSHGXtroz9zTCRhx5 
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AULA DE 26/06 
Vídeo aulas: 26/06 – Vídeo aula 9g - Será disponibilizado na sala do Classroom após as 
explicações que serão gravadas no nosso encontro no zoom ou após a aula (a depender da 
qualidade e tempo de gravação). Deslizamentos no Rio de Janeiro e exercícios da página 160 
em sala (zoom) com orientação do professor. 
 
 
Vídeos complementares:  
Aula 9H – Deslizamentos de Terra no Rio de Janeiro 
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/videos/t/todos-os-videos/v/alagamentos-e-deslizamentos-de-
terra-sao-registrados-no-sul-do-rio/8158336/ 
 
 
Atividades: Aula 9I - Correção atividades 152 a 156 
https://drive.google.com/file/d/1r9bx7866Zf9nKFkQa9DITckmCXFHeNTv/view?usp=sharing 
 
 
Recursos para as aulas: - Livro, caderno geografia e acesso a internet 
 
 
Encontro (s) online:  6º ano A: Todas às segundas feiras às 8h 55min. 
                                                    Todas às sextas feiras às 11h25 min. 
                                                    

6º ano B: Todas às segundas feiras às 7h50min. 
                Todas às sextas feiras às 9h45min. 

 
 
 
Orientações: Não deixem de assistir aos vídeos, fazer e corrigir os exercícios propostos 
pelo professor e participar da aula on-line. 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos!!! 
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