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Sugestão de Atividades – História
9º ano – Unidade 4

Atividade 1

Título:  O nazismo atualmente

Objetivos:
1) Desenvolver a habilidade de pesquisa;
2) Desenvolver a análise das rupturas e permanências;
3) Desenvolver a capacidade de expressão oral.

Indicação: Unidade 4: A crise do capitalismo e a Segunda Guerra Mundial.

Desenvolvimento:
1º passo: Forme grupos de 4 a 5 componentes.
2º passo: Dê instruções de como fazer um seminário especialmente sobre a necessidade do 
domínio do conteúdo para que a explanação seja clara, coerente e segura. Oriente no sentido de 
que se evite leituras e que a possibilidade de utilização de imagens, esquemas, gráficos e tabelas 
é sempre recomendável.
3º passo: Solicite aos alunos que pesquisem em jornais, revistas e internet notícias sobre práticas 
atuais de grupos neonazistas. Os alunos deverão levantar informações sobre os acontecimentos 
e sobre os grupos que praticam o neonazismo procurando informar o que eles defendem e como 
querem atingir o que defendem.
4º passo: Peça aos alunos que tracem um paralelo entre as práticas desses grupos atuais e as 
práticas nazistas estudadas na Unidade 4, de modo a  estabelecer quais foram as mudanças e o 
que permaneceu.
5º passo: Monte um calendário de apresentação dos seminários.
6º passo: É importante que após cada apresentação os outros alunos sejam estimulados a elabo-
rar questões para que um debate possa ser estabelecido.
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Atividade 2

Título:  Festival de filmes sobre a 2ª Guerra Mundial

Objetivos:
1) Desenvolver a capacidade de análise da história através de filmes;
2) Desenvolver a capacidade de síntese;
3) Desenvolver os conteúdos estudados na Unidade 4.

Indicação: Unidade 4: A crise do capitalismo e a Segunda Guerra Mundial

Desenvolvimento:
1º passo: Formar grupos de 4 a 5 componentes.
2º passo: Pedir aos alunos que façam uma pesquisa com o objetivo de formar uma lista de filmes 
que retratam os acontecimentos da 2ª Guerra Mundial. Essa pesquisa deverá revelar a qual acon-
tecimento cada filme remete.
3º passo: O professor deverá fazer uma nova seleção de filmes aproveitando a lista pesquisada 
pelos alunos, estabelecendo uma cronologia da 2ª Guerra Mundial. Assim, se possível, deverão 
ser escolhidos filmes que mostrem: o crescimento do nazismo, a invasão sobre a França, a in-
vasão sobre a URSS, o holocausto, o ataque a Pearl Harbor, o dia D, as batalhas no Oriente, o 
fim da guerra. 
4º passo: Após esse trabalho de preparação, divida os filmes entre os grupos e solicite que eles 
os assistam em casa e elaborem uma apresentação que deverá conter:
a) a qual acontecimento da guerra o filme remete;
b) uma seleção das cenas mais importantes do filme, para serem exibidas ao resto da classe;
c) uma crítica ao filme, apontando aspectos positivos e negativos.
d) Um comentário final do grupo contendo uma auto-avaliação sobre o trabalho.
5º passo: A apresentação dos filmes deverá seguir a ordem cronológica da guerra.
6º passo: Cada grupo também poderá apresentar um relatório escrito ao professor.
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Atividade 3

Título: História oral sobre a 2º Guerra Mundial

Objetivos:
1) Desenvolver a capacidade de elaborar questões;
2) Produzir o próprio conhecimento;
3) Interpretar informações.

Indicação: Unidade 4: A crise do capitalismo e a Segunda Guerra Mundial

Desenvolvimento:
1º passo: Explicar o que é a história oral e como se faz esse tipo de pesquisa.
2º passo: Dividir a classe em grupos de 4 a 5 componentes.
3º passo: Solicitar que cada grupo elabore um questionário com perguntas a serem feitas a pes-
soas que viveram na época da segunda guerra mundial. Instrua os alunos que o tema da pesqui-
sa será: “como era viver numa época de guerra”, dessa forma, as questões que serão elaboradas 
deverão buscar respostas para esse tema.
4º passo: Instrua os alunos para que façam a abordagem de maneira educada e respeitando o 
entrevistado, até porque se trata de uma pessoa com idade avançada. Peça que entrevistem pelo 
menos cinco pessoas. As entrevistas poderão ser gravadas (som e imagem) desde que os entre-
vistados permitam. Esse material gravado poderá ser usado no momento da apresentação.
5º passo: Marque uma data para que os grupos tragam suas pesquisas e peça que comecem 
a elaborar um relatório, a partir dos dados obtidos, que mostre como era viver numa época de 
guerra.
6º passo: Cada grupo deverá apresentar suas conclusões e suas gravações ao resto da classe. 
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