
 

 

 
 
 
#ESTUDOEMCASA 

 
AULA N.º 2  

                         DISCIPLINA HISTÓRIA 
ANO(s)  9.º ANO  

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

Relacionar a II Guerra Mundial com o expansionismo das 
ditaduras, caracterizando sumariamente as principais 
etapas do conflito. 

 

Título/Tema(s) da Aula 

  
 
 

A Segunda Guerra Mundial   

 

Desafio lançado na aula  

1. Indica como se posicionaram os diferentes países perante o conflito. 

2. Define Guerra-Relâmpago. 

3. Destaca dois acontecimentos, um referente ao decurso da guerra e outro ao final da mesma. 
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Atividade 

1. Observa o mapa e lê o texto. 

 
Doc.A: A fase final da 2.ª Guerra Mundial na Europa 
 
 

1.1. Desenvolve o tema: 
 
Da mundialização do conflito ao final da 2.ª Guerra Mundial. 
 
A tua resposta deve integrar dois aspetos de cada um dos seguintes tópicos: 
 
• A mundialização do conflito; 
• O avanço dos aliados a partir de finais de 1942; 
• Do “Dia D” ao armistício da guerra. 
 
Na elaboração da tua resposta deves integrar elementos dos documentos A e B. 
 

1.2. Classifica como verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmações seguintes, colocando à frente de cada letra 
um F ou V. 
 
A. A Alemanha pretendia libertar a Europa da opressão.  

B. A ocupação dos países conquistados permitiria que os alemães aí se fixassem. 

C. Os países dominados pelos alemães seriam por estes desenvolvidos.  

D. Os alemães pretendiam explorar os recursos naturais e a mão de obra dos países ocupados. 

E. Populações dos países ocupados foram obrigadas a trabalhar para a indústria de guerra alemã. 

 

 

Adaptado da Escola Virtual 

 

 

Houve um clarão. Demos connosco 
sepultados debaixo das ruínas do hospital 

[…]. Curiosamente, não se tinha sentido 

nenhum barulho. Aparentemente eu não tinha 

sido ferido. […] Mas depressa começaram a 
afluir doentes do hospital e pessoas de fora. 

Estavam todos feridos, nus, ensanguentados, 

e parecia que lhes tinham arrancado a pele. 
Tinham rostos calcinados, cor de cinza ou 

quase negros e os cabelos queimados e 

hirsutos. Pareciam ter saído do inferno. 
Arrastavam-se pelo chão, pois não podiam 

manter-se de pé. Olhei para fora. Estava 
tudo a arder. A cidade tinha desaparecido. 
 

Doc.B: Testemnho de um médico, Extrato do jornal 
japonês Asahi, 

publicado no Le Monde, em agosto de 1970 


