
  

6a Série Lição: Segunda Guerra Mundial: parte 2  
 

#22 

Currículo de História: Standard 1 objetivo 4 

Objetivos de conteúdo: Objetivos de Linguagem: 

Objetivo do professor 
Alunos vão sequenciar os eventos importantes da 
2ª Guerra Mundial, jogando dominó.  
 
 
 
Objetivo do aluno [postado no quadro] 
Eu posso sequenciar os eventos importantes da 
2ª Guerra Mundial, jogando dominó. 

Objetivo do professor 
Os alunos serão capazes de apoiar seus argumentos 
sobre os principais pontos de virada da 2ª Guerra 
Mundial, através do preenchimento de um gráfico 
organizador (quatro quadrados). 
 
Objetivo do aluno [postado no quadro] 
Eu sou capaz de apoiar meus argumentos sobre os 
principais pontos de virada da 2ª Guerra Mundial, através 
do preenchimento de um gráfico organizador (quatro 
quadrados). 

Pergunta Essencial: 
 
Como devemos lidar com conflitos? 

Vocabulário acadêmico para o mural de palavras: 
Ouvir: tropas, pacificação, pacto de não agressão, 
ataque-relâmpago, potências do eixo, varrido, empurrar 
profundamente, banido, censor, aliados, correspondem 
 
Falar: tropas, pacto de não agressão, potências do eixo, 
aliados, rendição, empurrar de volta, correlacionar 
  
Ler: tropas, pacificação, pacto de não agressão, ataque-
relâmpago, potências do eixo, varridas, empurrar 
profundamente, banido, censor, aliados, rendição, 
empurrar de volta 
 
Escrever: tropas, pacificação, pacto de não agressão, 
ataque-relâmpago, potências do eixo, varridas, 
empurrar profundamente, banido, censor, aliados, 
rendição, empurrar de volta 
 
Frases Estruturadas:  
Na página _____, na seção com o título _______, afirma 
que ___ se correlaciona a _________. 
 

Materiais: 

• Meu mundo, capítulo 31, seção 3, p.940-947 

• OU um texto informativo resumindo os 

acontecimentos da 2ª Guerra Mundial após 

1941. 

• Modelo do dominó 

• Opcional: dominó de madeira ou plástico 

• Fotos de cada evento principal na linha de 

Vocabulário adicional da lição: 
 
 
 
 
 



  

tempo 

Lição:   Tempo de instrução: 50 

Abertura: (5 minutos) 
Estratégia: Senha secreta (mesma estratégia usada na lição 20) – desta vez os alunos fazer esta atividade 
como um mixer. Todos os alunos circulam e formam pares diferentes várias vezes. 

• O professor dá a cada aluno um fato sobre a parte 1 da 2ª Guerra Mundial. 

• Os alunos leem suas pistas enquanto caminham ao redor da sala e outro aluno tenta descobrir qual pista 
o colega está descrevendo. 

• Os tentam adivinhar o maior número possível de pistas em 5 minutos. 
 

• Introdução ao novo Material (instrução direta): (15 minutos) 
Estratégia: Gráfico Organizador sequência – os alunos usam este gráfico organizador para colocar eventos 
em ordem com fotos. 

• O professor apresenta a seguinte sequência de eventos (pode adicionar detalhes) 

• Para cada evento, use um visual e alguns alunos voluntários podem encenar. Outros alunos podem 

segurar as imagens. 

• Tenha roupas/chapéus para representar cada personagem (Hitler, Stalin, Lenin, líderes militares do 

Japão, Roosevelt) 

LINHA DO TEMPO 

1. 1941 - Hitler quebra o pacto de não agressão (Tratado da amizade) com a Rússia, Hitler envia a outra 

metade do exército para atacar Leningrado, Stalin contra-ataca Hitler, Hitler não consegue conquistar 

a Rússia 

2. Japão bombardeia Pearl Harbor dez. 7, 1941, os Estados unidos declaram guerra ao Japão 

3. A Alemanha declara guerra contra os Estados Unidos, a União Soviética se une aos aliados 

4. Batalha de Midway – 1942 

5. De janeiro de 1943, soviéticos rechaçam a invasão alemã 

6. Roosevelt, Stalin, Lenin, planejam o 'Dia D' para acontecer em 6 de junho de 1944   

7. Depois de um ano eles libertam todos os países sob domínio dos nazistas  

8. Hitler se suicida, Roosevelt morre de abril de 1945, Truman assume  

9. Alemanha se rende em 7 de maio de 1945 

10. Os Estados Unidos descobrem os campos de concentração 

11.  Japão continua a lutar. Os Estados Unidos pedem que o Japão se renda e avisam sobre a bomba 

atômica. Eles se recusam. Os Estados Unidos jogam a bomba em Hiroshima 80.000 pessoas foram 

mortas, 3 dias depois jogam a bomba em Nagasaki 40.000 pessoas morreram. O Japão se rendeu em 

14 de agosto de 1945.  

Prática guiada: (15 minutos) 
Estratégia: Pensamento poderoso – os alunos devem relacionar as citações do texto aos eventos, na linha 
do tempo, conforme eles lerem. 
Ciclo de Modelagem: 
Professor Demonstra: 



  

• Os alunos e o professor leem, em voz alta, o texto-resumo dos principais eventos da Segunda Guerra 

Mundial. 

P: "Agora que eu li a primeira seção, eu vou olhar para os acontecimentos da minha linha do tempo e ver se 
encontro qual corresponde ao que eu li nesta parte do texto. Eu vejo aqui o evento " Em 1941 Hitler 
quebrou o Pacto de não agressão (Tratado de amizade) com a Rússia" que está descrito no texto na página 
942, "ele quebrou o acordo com Stalin e enviou tropas com 3 milhões de soldados para a União Soviética." 
Vou rotular esta página e a localização, com uma nota escrita #1, porque esta declaração se correlaciona a 
este evento específico." 
 
Professor e alunos demonstram: 
 
P: "Vamos continuar a leitura (leia a próxima seção). Olhe para suas cartas da linha do tempo. Reveja ou 
releia o texto. Você pode encontrar uma descrição do próximo evento no texto? Conversem em seus 
grupos." 
 
P: "Segurem a imagem do evento que corresponde a essa passagem do texto que acabamos de ler." 

• Verifique as respostas dos grupos 

P: chame em um grupo numere os alunos (cabeças numeradas). "Aluno A por favor, leia a parte que 
corresponde ao evento da linha do tempo". 
 
A1: Na página 942, na seção com o título EUA Entram na guerra, podemos ler "Em 7 de dezembro de 1941 
aviões japoneses bombardearam a Base Militar americana em Pearl Harbor, Havaí." 
 
P: "A qual evento em sua linha do tempo esse trecho da leitura corresponde?" 
 
A2: Este texto se correlaciona com o evento "bombas de Japão Pearl Harbor dez. 7, 1941, os Estados unidos 
declaram guerra ao Japão 
 
P: "Ok, vamos escrever #2 no post-it e colar". 
 
Todos praticam 
P: "Agora leiam a próxima seção. Conversem sobre qualquer referência do texto a um evento na sua linha 
do tempo. Encontre a referência no texto e correlacione-a ao evento". 
 
A3: Na seção 'Ponto de virada podemos ler: "Japão sofre sua primeira grave derrota na batalha de Midway." 
 
P: "Mostre-me como você irá rotular o texto". 

• Alunos escrevem no post-it #3 colam.  

P: "Certo, vamos continuar a leitura e terminar de rotular o texto". 
 
Prática independente: (10 minutos) 
Estratégia: Dominó – Os alunos organizar dominós em ordem com base nos eventos nesta seção da 
Segunda guerra Mundial. Os eventos são representados por palavras e/ou fotos. Eles começam o jogo, 
colocando o primeiro dominó para mostrar uma causa e efeito. Consulte a lista de materiais para opções de 
dominós. Usando as referências inferidas a partir do texto, os alunos se revezam explicando como um evento 



  

levou a outro (causa e efeito). 

• Usando o projetor, coloque duas peças do dominó sob a câmera de documento, combinando as 

imagens com o evento. 

P: "Eu escolhi estes dois dominós pois em 1941, Hitler quebrou o Pacto de não-agressão (Tratado de 
amizade) com a Rússia, enviando tropas com 3 milhões de soldados para a União Soviética para atacar 
Leningrado (hoje São Petersburgo), em 1943, em Stalingrado, o exército de Stalin cercou os alemães, 
cortando seus suprimentos e forçando-os a se render. A Alemanha não conseguiu conquistar a Rússia. 
Devo acrescentar mais algum detalhe? Olhe para suas referências de texto e para a linha do tempo e 
coloque o dedo sobre um detalhe que você pode adicionar (espere que os alunos leiam e apontem). Eu 
poderia acrescentar que a "Rússia se juntou às forças aliadas" Mostre-me os polegares para cima ou para 
baixo se você concorda ou discorda. Encontre a página em que esta referência está no texto e aponte para 
o número da página. (espere) Vejo que você escolheu página 944 e o terceiro parágrafo, excelente." 
 
Professor e aluno demonstram 

• Modele este mesmo processo com um aluno e a classe. 

Todos praticam 

• Oriente os alunos através do processo, peça que todos encontrem as respostas, verifique a 

compreensão de toda a turma e forneça feedback. 

Encerramento: (5 minutos) 
Estratégia: Estratégia de escrita quatro Quadrados (four square) – Use o gráfico organizador para construir 
um argumento com suporte. Os alunos preenchem os quadrados usando a linha do tempo e as anotações do 
texto.  
Pergunta: Quais foram os principais pontos de virada na 2ª Guerra Mundial? (apoie sua resposta com 
evidências)  

• Os alunos leem o argumento de seu gráfico organizador, para um colega. 

• Eles podem optar por adicionar detalhes ou alterar detalhes depois de discutir em duplas. 

• Uma dupla deve se reunir com outra dupla, para formar grupo de quatro, para compartilhar seus 

argumentos. O grupo deve formar um consenso sobre os três pontos de virada na 2ª Guerra Mundial. 

• Cada grupo de quatro compartilha seu consenso sobre os principais pontos de virada e o professor os 

escreve no quadro. Se a mesma resposta se repetir, o professor adiciona uma marca no registro.  

• A classe chega a um consenso sobre os três principais pontos de virada, dando suporte a eles. 

Avaliação: 

A atividade de fechamento 

Ideias Adicionais: 

Lição de casa – escreva um parágrafo utilizando o organizador. 

 

 
 
 

 



  

 
 
 

 


