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AULA N.º 9  
DISCIPLINA  História  

ANO(s) 9.º Ano  

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

- Destacar a luta de emancipação dos povos colonizados, nomeadamente o 

pioneirismo dos povos asiáticos. 

- Explicar o desenvolvimento económico e tecnológico dos EUA e a sua 

hegemonia no mundo capitalista. 

- Analisar as transformações sociais e culturais verificadas na sociedade 

ocidental. 

- Compreender as alterações ocorridas no mundo após a queda do muro de 

Berlim e o desmoronamento da URSS. 

- Analisar a dependência económica dos países em vias de desenvolvimento. 

- Identificar/aplicar os conceitos: Guerra Fria; Movimentos de libertação; 

Descolonização; Neocolonialismo; Terceiro Mundo, Multinacional; Sociedade 

de consumo; Sociedade de abundância; Segregação racial; Democracia 

Popular; Maoísmo.  

- Compreender as alterações ocorridas no mundo após a queda do muro de 

Berlim e o desmoronamento da URSS;  

- Analisar a dependência económica dos países em vias de desenvolvimento.  

 

 

Título/Tema(s) da Aula 

 

O pós II Guerra Mundial: três mundos em presença 

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

1. Observa a imagem: 

Doc. 1 – A Globalização 

 

 

 

1.1. Apresenta os efeitos da Globalização na atualidade, tendo em consideração: 

• Os efeitos sobre o crescimento económico e a facilidade de acesso a bens e à informação; 

• Os efeitos de agravamento das desigualdades económicas. 
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2. Observa atentamente a imagem: 

 

 

 

 Doc. 2 - Cartaz publicitário americano 

2.1. Indica duas características do Mundo Capitalista. 

3. Observa a imagem. 

 

          

 Doc. 3 - Mikhail Gorbachev                                                                  

 

 3.1.  Explica a importância da Perestroika e da Glasnost para o colapso da URSS.                     

                                                                                                                                                                                                                        

4. Seleciona a opção que indica o ano da queda do Muro de Berlim. 
 

a) 1989      b) 1987      c) 1988 

 

 5. Observa a imagem e lê o texto. 

   

               

             Doc. 4 – Conferência de Bandung (1955)                                                                                                     

5.1. Explica porque surgiu o Movimento dos Não Alinhados. 

 


