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APRESENTAÇÃO

1

Neste capítulo serão discutidas as causas, as fases e as consequências da 
Segunda Guerra Mundial.

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 3a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
6 aulas.

A segunda guerra mundial

Tropas alemãs desfi lam em direção ao Arco do Triunfo, logo após a ocupação de Paris, em junho 
de 1940.
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 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Hitler e o regime nazista estavam preparando a Alemanha para 

a guerra, prevista com a intenção de Hitler expandir os territórios 
da Alemanha.

 • A Guerra Civil Espanhola serviu para testar a máquina bélica ale-
mã, que foi utilizada com sucesso pelos franquistas.

 • Alemanha, Itália e Japão formaram uma aliança militar chama-
da de Eixo, para atuar contra quaisquer inimigos.

 • Alemães e russos firmaram um pacto de não agressão, que incluía 
a divisão da Polônia entre os dois países em caso de uma guerra.

 • O estopim que deu início à Segunda Guerra Mundial foi a inva-
são da Polônia em 1o de setembro de 1939. Após a invasão, 
Inglaterra e França declararam guerra à Alemanha.

 • Enquanto ampliavam seus domínios, os alemães também trata-
vam de se livrar de todas as pessoas consideradas indesejáveis 
ao modelo ariano de civilização. Iam para os campos de con-
centração judeus, ciganos, negros e homossexuais.

 • Foram cerca de seis milhões de judeus exterminados nas câma-
ras de gás dos campos de concentração nazistas.

 • No Pacífico, os japoneses concentraram seus esforços em des-
truir navios e aviões japoneses no porto havaiano de Pearl Har-
bour, em 1941, obrigando os Estados Unidos a entrar na Guerra.

 • A guerra terminou para os alemães com a entrada em Berlim 
das tropas soviéticas e o suicídio de Hitler, pouco depois do fu-
zilamento de Mussolini pelos opositores.

 • Para os japoneses, a guerra só terminou com a detonação da 
segunda bomba atômica em Nagasaki, em 9 de agosto de 1945, 
três dias depois da primeira bomba sobre Hiroshima.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
A era do rádio - O rádio na Segunda Guerra Mundial.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Lousa.

 • Giz.

 • Livro didático. 

 • Sala de vídeo.

 • Datashow.
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AULAS 1 E 2

Realize a leitura compartilhada com os alunos dos tópicos 1 (página 90) e 2 
(página 92).

Proceda à leitura do tópico 3 (página 95); em seguida, leia o tópico 4 (página 96).

Durante a leitura do tópico 4, leia, com os alunos, o tópico Outra dimensão: 
Cidadania (página 97). Na sequência, peça aos alunos que, em grupos, e com 
base no texto, discutam se é possível afirmar que os soldados africanos das 
colônias francesas e britânicas revelaram um sentimento patriótico em rela-
ção aos países europeus ao lutarem contra os alemães em diversas fases da 
guerra. Se preferir, leve a discussão ao âmbito da sala de aula.

Ainda durante a leitura do tópico 4, leia o tópico Conversa de historiador (pá-
gina 98). Na sequência, peça aos alunos que, em grupos, e com base nas 
informações do capítulo, discutam se é possível afirmar que o regime fascista 
era antissemita. Peça que reúnam argumentos a favor e contra o caráter an-
tissemita do fascismo. 

AULAS 3 E 4

Realize a leitura compartilhada do tópico Outra dimensão: Conflitos sociais 
(página 99) e, se possível, após assistirem ao filme Operação Valquíria discu-
tam se o filme celebra a tentativa de golpe contra Hitler ou retrata a fragilidade 
da resistência interna contra o regime; e se é possível perceber, no filme, qual 
era a posição dos conspiradores em relação à política de extermínio dos ju-
deus que, em 1944, caminhava para o apogeu.

Proceda à leitura compartilhada do tópico 5 (página 100) e, ao final da leitura, leia 
também o tópico Outra Dimensão: Conflitos sociais (página 101). Na sequência, 

PREPARAÇÃO

Professor, atente para o detalhe da Linha do Tempo, que marca cronologica-
mente os temas estudados durante todo o livro. Essa linha cronológica si-
tua-se no alto das páginas. As Ciências Sociais são, a seu modo subjetivo de 
analisar, formadoras de opinião. Atividades como debates, análises, resenhas 
de filmes e seminários são fundamentais para o exercício da opinião. É impor-
tante, porém, que os alunos associem suas opiniões a argumentos válidos. 
A sugestão, aqui, é a exibição do documentário O Terceiro Reich – A Queda.
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peça aos alunos que pesquisem se a revolta de Varsóvia contra a ocupação ale-
mã, em 1944, foi uma continuação do levante judaico no gueto ocorrido no ano 
anterior. Se preferir, leve a discussão para o âmbito da sala de aula.

Realize a leitura do tópico 6(página 101) e, ao final da leitura, leia também o tó-
pico Outra dimensão: Cultura (página 102). Em seguida, peça aos alunos que 
pesquisem o que foram os kamikaze e, em grupos, discutam o significado do 
seu papel na resistência japonesa. 

Uma atividade complementar interessante seria pedir aos alunos para pes-
quisar se ainda existe algum nazista vivo, o que foi o Tribunal de Nuremberg e 
quem foi Simon Wiesenthal. Os resultados obtidos pelos alunos poderão ser 
discutidos em sala de aula. 

Realize a leitura compartilhada com a turma do tópico 7 (página 103), leia 
também o tópico Imagens contam a história (página 104). Em seguida, peça 
aos alunos que analisem e discutam a imagem desse tópico. 

AULAS 5 E 6
 

Utilize estas aulas para a exibição do documentário do The Discovery Channel 
intitulado O Tercero Reich – A Queda, disponível em: https://www.youtube.
com/watch?v=w8tzGxYIRXY. Utilizando fotos e filmes de época, o documen-
tário faz uma análise dos últimos momentos do Terceiro Reich. Após a exibi-
ção do vídeo, peça aos alunos que elaborem uma resenha relacionando as 
cenas do documentário com o que foi estudado no capítulo. Na sequência, 
promova um debate com a classe após a obtenção dos resultados.

Para verificar se os conteúdos do capítulo foram aprendidos, peça aos alunos 
que respondam às questões das seções Para organizar e Reflexões (página 
105), Vamos testar? (páginas 105 e 106) e Conexões (página 106) ou, então, 
elabore um questionário para ser respondido individualmente, em duplas ou 
em grupos pequenos.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


