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Sugestão de Atividades – História
9º ano – Unidade 3

Atividade 1: Produzindo texto sobre as causas da 1ª Guerra Mundial

Objetivos:
1) Desenvolver a habilidade da expressão escrita.
2) Desenvolver a capacidade de observação de texto.
3) Aprender a expressão escrita através dos textos dos colegas.

Indicação: Unidade 3: A Primeira Guerra e a Revolução Russa.

Desenvolvimento:
1º passo: informe aos alunos que eles farão um texto sobre as causas da 1ª Guerra Mundial, para 
isso esse assunto deverá estar bastante claro.
2º passo: peça para que cada aluno coloque seus dados numa folha para a redação.
3º passo: cada aluno deverá iniciar seu texto com um parágrafo introdutório que apresentará o as-
sunto do texto. Estipule um tempo para que isso seja feito (entre 3 a 5 minutos).
4º passo: ao término desse tempo peça para que eles parem de escrever e passem sua folha 
para o colega de trás dar continuidade ao texto.
5º passo: o aluno que recebeu a folha do colega deverá ler o que já foi escrito e deverá dar se-
qüência ao texto, assim, se o primeiro parágrafo já estiver pronto, o aluno que recebeu a folha 
deverá iniciar o segundo parágrafo, se não estiver pronto o aluno que recebeu a folha deverá 
concluir o primeiro parágrafo e iniciar o segundo. Estipule um tempo um pouco maior para isso, já 
que os alunos deverão ler o que o outro escreveu (6 a 7 minutos).
6º passo: terminado esse tempo faz-se o mesmo procedimento, ou seja, o aluno passa a folha 
para o de trás, que deverá ler o que foi escrito e dar seqüência ao texto.
7º passo: esse procedimento deverá ser feito até que o texto volte às mãos do seu autor inicial. 
Nesse momento é importante que o autor inicial reveja tudo o que foi escrito e faça as correções 
necessárias tanto de ortografia como de história. 
8º passo: algumas observações importantes: é recomendável que as fileiras tenham um mesmo 
número de alunos. Também é importante que o trabalho seja feito com lápis e com letra legível, 
para que as correções possam ser feitas. No final cada aluno deverá passar a limpo o texto devi-
damente corrigido e entregar para o professor corrigir.



Sugestão de Atividades – História
9º ano – Unidade 3

2

Atividade 2: Criando uma apresentação sobre a 1ª Guerra Mundial

Objetivos:
1) Estimular a pesquisa;
2) Desenvolver a capacidade de expressão oral;
3) Desenvolver a capacidade de produção de textos descontínuos.

Indicação: Unidade 3: A Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa.

Desenvolvimento:
1º passo: dividir a classe em grupos de 3 ou 4 alunos.
2º passo: solicitar que os alunos pesquisem em endereços eletrônicos de busca na internet sobre 
os principais acontecimentos relacionados à 1ª Guerra Mundial.
3º passo: orientar os alunos que utilizem as informações pesquisadas para criarem slides - no 
aplicativo Power Point - que mostrem os principais acontecimentos da 1ª Guerra Mundial. Porém, 
os slides não poderão conter textos contínuos e sim descontínuos (tabelas, gráficos, imagens, 
fotos, mapas etc.). Além disso, cada texto descontínuo deverá conter uma pequena explicação.
4º passo: quando os slides estiverem prontos, cada grupo deverá apresentá-los aos colegas.
5º passo: o material produzido poderá ser arquivado para que seja utilizado por outras séries na 
escola.

Atividade 3: Criando um programa de rádio

Objetivos:
1) Desenvolver a capacidade de expressão oral.
2) Ampliar o estudo da importância do rádio a partir da década de 20.
3) Possibilitar maior interação dos alunos.

Indicação: Unidade 3: A Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa.
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Desenvolvimento:
1º passo: estudar com atenção o tema 5 da Unidade 3, com foco maior para o item sobre a rádio 
na década de vinte.
2º passo: solicitar aos alunos que pesquisem sobre os programas de rádios nos dias atuais, es-
pecialmente das rádios AM. Peça aos alunos que atentem para as seguintes questões: como são 
esses programas, como são organizados, como é o trabalho do locutor etc.
3º passo: dividir a sala em grupos de 4 a 5 componentes.
4º passo: peça aos alunos que criem um programa de rádio tendo como base os acontecimentos 
estudados na unidade 3 (a 1ª Guerra Mundial e a Revolução Russa).
5º passo: o programa poderá ter variedades, notícias, músicas, comentários, esporte e propagan-
das, porém tudo deve estar relacionado aos acontecimentos estudados.
6º passo: peça aos alunos que dividam as tarefas e determinem o papel de cada um (produtor, 
locutor, comentarista, propagandista etc.).
7º passo: a apresentação poderá ser ao vivo ou gravada. 
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