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História e Geografia em Ação
Sejam bem-vindos meus amigos! Tudo bem com todos vocês? Acompanhe com atenção nosso
roteiro da semana com atividades bastante importantes para nossa aprendizagem. Vamos lá!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/11/2020 (quarta-feira) – Videoaula:
- Videoaula contida no site do Youtube Acesse:
https://www.youtube.com/watch?v=NyiZvo_vCzo – Mudanças na paisagem;
- Complemente os estudos assistindo a história do link abaixo
https://www.youtube.com/watch?v=CBSxngHDkas – Transformação ao longo do tempo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----09/11/2020 (3ºC) Segunda-feira - 12/11/2020 (3º A/B) - Quinta-feira – Aula pelo meet:
 Aula no Meet
Na aula online, iremos ler e debater assuntos referentes às páginas 204, 206, 209 e 212.
(História). E colocar em dias algumas páginas dos capítulos 8 de geografia referentes aos
conteúdos estudados.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aula invertida – Apresentar no dia 16/11 (3º C) e 19/11 (3º A/B)
Para a nossa próxima aula, iremos fazer uma aula invertida. Cada aluno deverá estudar, ler e
pesquisar sobre os assuntos tratados no capítulo 7 de Geografia, ou seja, da página 264 até a
página 275.
No Meet, além de realizarmos as atividades, irei buscar em cada aluno o que foi compreendido do
tema: “A transformação das paisagens naturais no município”.
Será uma aula estilo seminário (apresentação do que aprenderam com o capítulo). Mas NÃO
precisa fazer cartaz, slide, ficha... nada disso! Apenas armazenar a aprendizagem na cabeça!
Ah! Para essa atividade assista a videoaula contida no site do Portal Eleva.
Veja como acessar:
Acesse o site www.portaleleva.com.br, em seguida, MENU – SALA VIRTUAL – CANAL DO
ELEVA. Clicar em GEOGRAFIA – CAPÍTULO 7 e pesquisar pelo vídeo de título A
TRANSFORMAÇÃO DAS PAISAGENS DO MUNICÍPIO.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vamos criar uma modificação de paisagem?

Para essa atividade, você irá precisar:
- Folha A4
- Canetinha, lápis de cor
- Lápis;
Bons estudos!

