
   

  

6a Serie Lição: Guerra fria 
 

#23 

Currículo de História: Standard 2, objetivo 4 

Objetivos de conteúdo: Objetivos de Linguagem: 

Objetivo do professor 
Os alunos serão capazes de aplicar habilidades 
aprendidas em suas próprias vidas, refletindo sobre 
como resolver conflitos. 
 
Objetivo do aluno [postado no quadro] 
Eu posso aplicar as habilidades aprendidas em minha 
vida diária, refletindo sobre como resolver conflitos. 
 

Objetivo do professor 
Os alunos serão capazes de escrever, em seus 
diários, sobre como resolver conflitos. 
 
Objetivo do aluno [postado no quadro] 
Eu posso aplicar as habilidades aprendidas em 
minha vida diária, refletindo sobre como resolver 
conflitos. 
 

Pergunta Essencial: 
 
Como devemos lidar com conflitos?  

Vocabulário acadêmico para o mural de palavras: 
Ouvir: Capitalismo, comunismo, pacto de Varsóvia, 
nuclear, bloqueio, OTAN (organização do Tratado 
Atlântico Norte), crise dos mísseis cubanos, 
Federação, República, espiões, espionagem, 
corrida armamentista, representante, Armagedon, 
transporte aéreo, plano Marshall, SPUTNIK, idade 
de espaço, o governo fantoche 
 
Falar: Capitalismo, comunismo, pacto de Varsóvia, 
nuclear, bloqueio, OTAN (organização do Tratado 
do Atlântico Norte), República, corrida 
armamentista, procurador, transporte aéreo, 
plano Marshall, governo fantoche 
 
Ouvir: Capitalismo, comunismo, pacto de Varsóvia, 
nuclear, bloqueio, OTAN (organização do Tratado 
Atlântico Norte), crise dos mísseis cubanos, 
Federação, República, espiões, espionagem, 
corrida armamentista, representante, Armagedon, 
transporte aéreo, plano Marshall, SPUTNIK, idade 
de espaço, o governo fantoche 
 
Escrever: Capitalismo, comunismo, pacto de 
Varsóvia, nuclear, bloqueio, OTAN (organização do 
Tratado do Atlântico Norte), República, corrida 
armamentista, procurador, transporte aéreo, 
plano Marshall, governo fantoche 
 
 
Frases Estruturadas: 
No passado, os conflitos foram resolvidos através 
de _____. 
Quando enfrento conflitos em minha vida, eu 



   

  

________. 
Se eu pudesse voltar atrás, eu teria resolvido este 
conflito diferente _________. 

Materiais: 

• Meu mundo, capítulo 32, seção 1, p. 954 

• MAPA MUNDI  

• Mapa gráfico organizador de História 

Vocabulário adicional da lição: 
Revisão: aliado, declarado, tratado 
 
 
 

Lição:   
 

Tempo de instrução: 50 Minutos 

Abertura: (10 minutos) 

• Com um colega, listem as maneiras como os conflitos foram resolvidos ao longo da história até 1945. Se 

um cronograma visual foi postado ao redor da sala, lembre os alunos de referirem-se a ele para lembrar 

dos conflitos que eles estudaram. 

• Os alunos devem compartilhar as respostas e controlar como os conflitos foram resolvidos. Eles escrevem 

marcas de registro se a resolução for repetida. 

P: "Por exemplo, antes da primeira Guerra Mundial 1, Ferdinand foi assassinado.  A Áustria-Hungria 
declarou guerra à Sérvia. Este conflito foi resolvido com violência." 
 
P: "Quais são outras maneiras de se lidar com um conflito"? 

• Os alunos compartilham as respostas. 

• O professor registra no quadro 

P: "Como você prever como o conflito foi tratado entre 1945 e 1991? (pausa para respostas "Vamos ver". 
 

• Introdução ao novo Material (instrução direta): (20 minutos) 
Estratégia: Caminhada da Galeria sobre a Guerra Fria - o professor orienta os alunos na leitura do livro, 
destacando as palavras-chave do vocabulário- em contexto, fotos, personagens principais, principais 
eventos 

• O professor e os alunos leem cada seção juntos em voz alta ou você pode usar a faixa de áudio. 

• O professor interrompe a leitura e faz perguntas de compreensão após cada seção lida. 

• Os alunos devem estar organizados em grupos por mesas. Numere os alunos para que respondam às 

perguntas de compreensão.  

Prática guiada: (10 minutos) 

• Os alunos releem em dupla com um amigo, revezando-se para ler frase por frase. Leia p. 954 O confronto 

entre as superpotências e p. 960 O final da Guerra Fria 

• Os alunos usam um gráfico organizador da história para identificar os personagens, a configuração, o 

conflito, ações ascendentes, ações e resolução da Guerra Fria 

Ciclo de Modelagem: 
O professor demonstra: 
P: Eu vou ler o primeiro parágrafo." (leia em voz alta) "Eu vejo aqui que Presidente Reagan era o presidente 
dos Estados Unidos durante este período, então eu vou escrever o nome dele em meu gráfico organizador." 



   

  

Professor e aluno demonstram 
P: "Vamos ler o próximo parágrafo juntos. Vou ler a primeira frase e você lê a segunda. "(leia)"Mostre-me 
com os dedos quantos fatos importantes que você encontrou neste parágrafo. Fale para um colega. Quem 
poderia compartilhar o que seu colega lhe disse?" 
A1: Meu colega me disse que Gorbatchov foi um líder-chave na Guerra Fria. 
P: "Ok. Onde devemos escrever o nome dele? " 
A2: sob a chave de personagens/pessoas 
 
Todos praticam: 
P: "Continue a ler o próximo parágrafo com seu colega." (Espere que todos terminem a leitura) "Agora, diga a 
seu colega as pessoas chave ou eventos sobre os quais você leu neste parágrafo. (Espere) "Fale com o seu 
parceiro e gravar-lhe respostas sobre o organizador gráfico." (Espere) "Quem pode me dizer o que você e seu 
colega escreveram?" 

• Como os alunos compartilharem respostas, escrevê-los no organizador gráfico que se projeta no 

quarto. 

P: "Conclua a leitura e o gráfico organizador com o seu colega." 
 
Prática independente: (5 minutos) 

• Modele como recontar eventos usando este tipo de gráfico organizador. 

• Relembre os alunos de como fizeram esta mesma atividade nas lições 12 e 20. 

• Usando o gráfico organizador, peça que recontem os acontecimentos da Guerra Fria. 

Encerramento: (5 minutos) 
P: "Como foi esse conflito foi resolvido? Escreva sua resposta com uma palavra ou uma frase. Encontre 
alguém na sala que tenha dado a mesma resposta. Se você não encontrar alguém, venha para a frente da 
sala." 

• Peça que estes alunos compartilhem suas respostas em duplas. Peça que os alunos apoiem sua resposta 

com fatos e informações factuais. Alguns alunos podem querer mudar sua resposta. 

• Oriente os alunos a tirar suas conclusões. Como o conflito foi resolvido por meio de conversas, por meio 

de "dar e receber" ou por compromisso. 

P: "O que aprendeu com a História sobre como resolver conflitos? Escreva sua resposta com uma palavra 
ou uma frase. Encontre alguém na sala que tenha dado a mesma resposta. Se você não encontrar alguém, 
venha para a frente da sala." 

• Os alunos compartilham suas respostas. 

• P: "O professor resume os comentários dos alunos: Um conflito pode ser resolvido pela força, por 

discussão e pelo compromisso para se chegar a um consenso, concordar em discordar. 

P: "Discuta com seus colegas e escreva uma reflexão sobre um conflito que você resolveu. Você o 
resolveria da mesma maneira? Ou de forma diferente? Use uma frase introdutória em sua reflexão. Por 
exemplo: quando eu enfrentei conflitos em minha vida, gritei com meu amigo e não falamos um com o 
outro durante uma semana até que fizemos as pazes. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria resolvido este 
conflito de forma diferente. Pensaria sobre o que eu queria dizer e conversaria calmamente com meu 
amigo sobre o que me deixou chateado. “ 

Avaliação: 



   

  

O diário de reflexão/texto dos alunos 

Ideias Adicionais: 

Conversa adicionais: Quais são as diferenças entre resolver o conflito pela força vs. Conversando. Leva mais 
tempo para se comprometer, aceitar as diferenças e falar do que se usar a força. 

 



   

  

 

 
 
 
 
 

 


