Com o apoio de:

AULA N.º

10

ANO(s)

9.º ano

DISCIPLINA História
- Compreender as alterações ocorridas no mundo após a queda do muro de
Berlim e o desmoronamento da URSS;
- Indicar as principais potências emergentes, (ex.: o caso chinês);
- Caracterizar as relações de cooperação com os espaços lusófonos;

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS/PERFIL DOS ALUNOS

- Analisar as dimensões da globalização (ex.: tecnologias de informação,
comunicação e transportes, migrações);
- Identificar/aplicar os conceitos: Qualidade de vida; Multiculturalismo/Interculturalismo, Cidadania.

Título/Tema(s) da Aula
Do segundo após guerra à globalização
Tarefas/ Atividades/ Desafios
1. Observa o doc.1.

1.1. Identifica duas diferenças político-económicas entre os três mundos em presença.

“Os trinta gloriosos anos”
2.

Observa atentamente os seguintes documentos.
Doc. 2.

Doc. 3

2.1. Apresenta duas razões que justifiquem a designação “Trinta Gloriosos”.

Com o apoio de:

"A crise petrolífera dos anos 70”
3. Observa atentamente o seguinte gráfico

Doc. 4

3.1. Aponta duas razões para a crise petrolífera dos anos 70.
4. Lê atentamente as afirmações.
4.1 Assinala com um X as afirmações verdadeiras.
a) __ Margaret Thatcher foi a líder política responsável pelas medidas neoliberais introduzidas em Inglaterra
_nos anos 80.
b) __ A nacionalização das empresas é uma das medidas propostas pelas políticas neoliberais.
c) __ No Neoliberalismo os preços estão liberalizados.
d) __ A política neoliberal conduziu ao desemprego em Inglaterra.
e) __ A Jugoslávia, com o Marechal Tito, implementou um modelo económico e político diferente da URSS.
f) __ A abertura da China à economia de mercado ficou a dever-se a Mao Tse-Tung.
g) __ Gorbatchev, na URSS, libertou os presos políticos e democratizou a sociedade soviética.
4.2 Corrige as afirmações falsas.

Países emergentes: O caso da China
5. Lê o documento que se segue.
Doc.5

«Uma das maravilhas da economia é a sua imprevisibilidade e capacidade de reinventar a cada segundo que passa.
Recentemente, um relatório divulgado pela PwC apresentou as previsões de crescimento para as 32 maiores
economias do mundo e os países que dominarão o planeta em 2050, colocando a China como o grande líder
mundial, ao representar 20% do PIB mundial. Surpreendente? Diria que não, quer por mérito próprio, quer por
desmérito dos seus rivais, que ao tentar conter a sua expansão, poderão favorecê-la ainda mais.»
https://www.publico.pt/2018/08/20/economia/opiniao/made-in-china--a-ascensao-de-um-imperio-e-potencia-economica-1841507, consultado em 1/06/2020

5.1 Indica duas razões que contribuíram para a ascensão económica da China.

“A Globalização”
6.

Lê com atenção o seguinte documento.
Doc. 6

«Calcula-se que cerca de 270 milhões de jovens, entre os quinze e os dezoito anos, em quarenta países adotam
uma única cultura “pop” mundial, consumindo as mesmas músicas e vídeos e constituindo um vasto mercado
para os designers de calçado desportivo, t-shirts e jeans. (…).
Estamos perante uma uniformização das necessidades à escala mundial. (…)»
H. Shuman, A armadilha da globalização, 1999, adaptado

6.1 Refere uma vantagem e uma desvantagem da globalização para países como Portugal.
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