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Sugestão de Atividades – História
9º ano – Unidade 6

Atividade 1

Título: Criando um dossiê sobre a descolonização da Ásia e da África.

Objetivos: Desenvolver os conteúdos estudados na Unidade; fazer a coleta de informações.

Indicação: Unidade 6: O mundo bipolar.

Desenvolvimento:
1º passo: Os alunos deverão organizar informações sobre a descolonização da África e da Ásia 
relacionadas a: quando ocorreu, como se processou a descolonização, onde, por que ocorreu a 
descolonização e quem participou da descolonização.
2º passo: A classe poderá ser dividida em grupos de 4 a 5 alunos e cada grupo ficará encarrega-
do de 2 ou 3 países que sofreram o processo de descolonização.
3º passo: Procurar informações em livros especializados, livros paradidáticos, internet, jornais etc.
4º passo: Solicite aos alunos para selecionarem as informações que farão parte do dossiê sempre 
anotando a bibliografia.
5º passo: Peça aos alunos que busquem informações sobre como estão os países pesquisados 
nos dias atuais.
6º passo: As informações devem ser acondicionadas em pasta com saquinhos plásticos e or-
ganizada da seguinte maneira: 1º as informações sobre a descolonização e 2º as informações 
atuais.
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Atividade 2

Título: Criando um arquivo iconográfico sobre a Guerra Fria.

Objetivos: Desenvolver a capacidade de levantamento de informações; desenvolver a habilidade 
de selecionar informações; valorizar a iconografia como fonte histórica.

Indicação: Unidade 6: O mundo bipolar.

Desenvolvimento:
1º passo: Dividir a classe em grupos de 4 ou 5 alunos.
2º passo: Solicitar aos alunos que façam um levantamento dos principais acontecimentos da 
Guerra Fria.
3º passo: Após o levantamento, os alunos deverão ser orientados a procurarem em endereços 
eletrônicos de busca imagens correspondentes a esses acontecimentos. Para cada acontecimen-
to, os alunos deverão obter pelo menos três imagens.
4º passo: Peça aos alunos que escolham das três imagens selecionadas aquela que melhor 
representa o acontecimento.
5º passo: Os alunos deverão imprimir as imagens e montar uma pasta contendo: as imagens, a 
fonte das imagens, um pequeno resumo do acontecimento retratado na imagem.
6º passo: O material produzido poderá ser doado à biblioteca para futuras pesquisas.



3

Sugestão de Atividades – História
9º ano – Unidade 6

Atividade 3

Título: Análise de documentário.

Objetivos: Desenvolver a capacidade de observação; ampliar os estudos da Unidade 6; desen-
volver a atitude da tolerância.

Indicação: Unidade 6: O mundo bipolar.

Desenvolvimento:
1º passo: Exibir o documentário “Promessas de um novo mundo” (indicação na página 189).
2º passo: Pedir que os alunos fiquem atentos para:
a) a proposta do diretor do filme;
b) os costumes dos judeus e dos palestinos;
c) as posições políticas dos dois grupos;
d) as posições religiosas dos dois grupos;
e) o encontro entre os dois grupos;
f) o modo de vida.
3º passo: Depois da exibição do filme promova um debate discutindo o que foi observado.
4º passo: Estimule os alunos a se manifestarem e a exporem suas opiniões.
5º passo: O trabalho poderá ser enriquecido com notícias atuais sobre os conflitos entre judeus e 
palestinos.
6º passo: Peça aos alunos que redijam um manifesto que tenha como tema a tolerância religiosa.
7º passo: O manifesto poderá ser encaminhado a alguma autoridade relacionada com o conflito.


