
   

  

6a Série Lição: Segunda Guerra Mundial, parte 1 (3 partes) 
 

21 

Currículo de História: Standard 4 Objetivo 1 

Objetivos de conteúdo: Objetivos de Linguagem: 

Objetivo do professor 
Os alunos identificarão os principais eventos da 
Segunda Guerra Mundial (WW2) completando a 
atividade: Verificar os fatos! 
 
Objetivo do aluno [postado no quadro] 
Eu posso identificar os principais eventos da 
Segunda Guerra Mundial (WW2) completando 
a atividade: Verificar os fatos! 

Objetivo do professor 
Os alunos irão criar e compartilhar (oralmente) um 
argumento usando o método de escrita quatro quadrados 
(Four square). 
 
Objetivo do aluno [postado no quadro] 
Eu posso criar e compartilhar (oralmente) um argumento 
usando o método de escrita dos quatro quadrados (Four 
square). 

Pergunta Essencial: 
Como é possível lidar com conflitos? 
 

Vocabulário acadêmico para o mural de palavras: 
Ouvir: ataque relâmpago, ataque surpresa a grande 
depressão, partido político, o Tratado de Versalhes, 
destruir/destruição 
 
Falar: ataque relâmpago, ataque surpresa a grande 
depressão, partido político, o Tratado de Versalhes, 
destruir/destruição 
 
Ler: Ataque relâmpago, ataque surpresa, a grande 
depressão, o partido político, o Tratado de Versalhes, 
jurou/prometeu 
 
Escrever: Ataque relâmpago, ataque surpresa, a grande 
depressão, o partido político, o Tratado de Versalhes 
 
Frases Estruturadas: 
O Conflito na 2ª Guerra Mundial foi bem administrado em 
_ 
O Conflito na 2ª Guerra Mundial não foi bem 
administrado pois ___ 

Materiais: 

• Meu mundo, capítulo 31, seção 2 

• Eventos-chave da 2ª Guerra Mundial: 

Atividade preparada com respostas 

incorretas, corretas e em branco 

Vocabulário adicional da lição: 
 
palavras de ligação ao invés de "porque" 
como, em consequência, contanto como, como as 
coisas vão, sendo, por causa de, pelo fato de, em 
virtude, considerando que, devido à, por, pela 
razão que, em tanto quanto, em nome de, em que, 
no interesse de, em vista de, agora que, pelo fato 
de, mais, devido à, vendo, desde então, graças a , 
através de, Considerando que 

 
 



   

  

Lição:   Tempo de instrução: 60 Minutos 

Abertura: (5 minutos) 
Estratégia: Senha secreta 

• O professor dá a cada aluno um fato sobre como acabou a 1ª Guerra Mundial e sobre o Tratado de 
Versalhes (revisão) 

• Os alunos leem suas pistas e a classe tenta descobrir que fato as pistas estão descrevendo. 

• O professor escreve Tratado de Versalhes no quadro 
P: "Qual a situação da economia alemã agora?" 

• Os alunos viram-se para um colega e respondem.  
P: "O que você faz quando você está em uma situação ruim? 

• Os alunos conversam sobre isso em duplas 
P: "Você quer culpar alguém" Isto é justo? Vamos ler os objetivos desta lição e parafrasear o que vamos 
aprender hoje." 
 

• Introdução ao novo Material (instrução direta): (15 minutos) 
Estratégia: Organizador de fatos rápidos – apêndice 1 exemplo, usado na lição #19 

• O professor conta a história, mostrando clipes de vídeo sobre a grande depressão e como esse fato levou à 

2ª Guerra Mundial.  

• Enquanto projeta o vídeo, o professor pausa e recomeça a cada ponto chave, para explicá-los: A grande 

depressão, os alemães culparam o Tratado de Versalhes e os judeus-alemães por todos os seus problemas 

econômicos. Adolf Hitler torna-se o ditador para corrigir esses problemas, começa o partido político 

nazista, seu objetivo era hoje Europa, amanhã o mundo, em 1935 começou a aprovar leis contra os 

judeus, forma aliança com Itália e Japão, Em 1939 invade Áustria e Tchecoslováquia, depois a Polônia e, a 

seguir, a Grã-Bretanha e os aliados, a União Soviética assina um Tratado de amizade com a Alemanha para 

compartilhar a Polônia, Em 1939 os aliados dizem que se a Alemanha atacasse a Polônia , eles iriam atacá-

la, a Alemanha atacou a Polônia, em 1940 a Alemanha ataca a França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, 

França, Grã-Bretanha, liderada por Winston Churchill estão lutando contra a Alemanha e Hitler usa 

metade do seu exército para lutar atacar a Grã-Bretanha,. 

• Os alunos completam seu gráfico organizador 'fatos rápidos' 

Perguntas 

Você acha que a Alemanha tinha medo de atacar a Polônia? 

Quanto tempo demorou a derrotar a força aérea polonesa? Menos de 2 dias e menos de um mês para 
assumir a Polônia 
Como eles podiam dominar os países assim tão rapidamente? Eles tinham uma estratégia de guerra 
chamada de ataque relâmpago (Blitzkrieg). 
 
Prática guiada: (15 minutos) 
Estratégia: Verifique os fatos! -Os alunos recebem uma apostila que pode ou não pode ter as respostas 
certas ou não, ou ainda, respostas incompletas. Eles devem verificar os fatos em suas notas e no texto para 
se certificarem de que as respostas estão corretas. 

• Entregue a apostila com lacunas para todos os alunos. 

• Faça várias cópias com respostas corretas, incorretas e incompletas.  

• Dê cópias diferentes para os alunos, considerando as necessidades de diferenciação dos alunos. 



   

  

• Professor intencionalmente chama os alunos que tenham respostas corretas, incorretas ou 

incompletas, em ordem dessa forma, todos devem ouvir com atenção e pensar! 

Ciclo de Modelagem: 
Vamos começar. Aluno 1 por favor, leia o número um com a resposta. Depois o aluno 2, então aluno 3." 
A1: Em 1929, o mundo inteiro sofria uma grave desaceleração nos negócios, ou seja, uma crise econômica, 
chamada de um tratado. 
A2: Em 1929, o mundo inteiro sofria uma grave desaceleração nos negócios, ou seja, uma crise econômica, 
chamada de depressão. 
A3: Em 1929, o mundo inteiro sofria uma grave desaceleração nos negócios, ou seja, uma crise econômica, 
chamada de _. Oh, está em branco. 
P: "É isso mesmo, o que devemos escrever aqui?" 
a Grande Depressão, 
P: "Quem concorda com a resposta do aluno 1, levante um dedo no ar, quem concorda com a resposta do 
aluno 2 levante 2 dedos e quem concorda com o aluno 3, levante 3 dedos. Agora! Fale com alguém que 
tenha uma opinião diferente e mostre-lhe "os fatos" do texto ou de suas anotações. 

• Os alunos devem conversar, consultar os textos e as notas. 

P: Vamos tentar de novo. Levante um 1,2 ou 3. Vejo que alguns de vocês mudaram sua resposta. Vamos 
olhar o texto e nossas notas para encontrar a resposta. Eu encontrei a resposta na página 936 do meu livro 
do mundo e em minhas anotações. Vou ler para vocês. (leia o trecho). Então, a resposta é uma depressão. 
Agora, eu vou escrever onde eu encontrei a minha resposta ao lado da frase. Meu mundo, p. 936. 

• Use este processo para guiar os alunos para preencher as lacunas. 

Prática independente: (20 minutos) 
Estratégia: Quatro quadrados – Resumindo 
Use o método de escrever "Quatro quadrados" (four square) para com os eventos sobre a Segunda Guerra 
Mundial que aprenderam hoje. Eles podem escolher entre duas afirmações. "O Conflito foi bem 
administrado." Ou "O conflito não foi bem administrado." 
 
Use o ciclo de modelagem: Siga o mesmo procedimento de modelagem, usado na lição 12 
 
Encerramento: (5 minutos) 

• Organize os alunos em duplas, de acordo com a afirmação que escolheram. Depois, coloque lado a 

lado os alunos que escolheram a afirmação1 com os alunos que escolheram a 2, se possível. 

• Os alunos leem seus quatro quadrados para um colega. 

P: "Qual prova ou evidência você ouviu do seu colega para dar suporte e argumento para a afirmação?" 

• Peça que alguns alunos compartilhem seus exemplos 

Avaliação: 

A atividade dos quatro quadrados e o preenchimento da atividade lacunada. 

Ideias Adicionais: 

 

 

 


