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Olá es n e
Nesse tempo de isolamento social é muito importante se 

manter ativo, ligado e saudável. Tomar um sol, fazer uns 
exercícios, se alimentar bem são atitudes importantes. É 
saudável, também, manter a mente ativa estudando um 
pouco. Isso é importante pois esse período vai passar e as 
aulas vão voltar, então, podemos manter o ritmo dos estudos 
e isso pode ser bem divertido.



Como vamos 
estudar?

Nós:
● Vamos dar dicas de materiais 

para estudar.
● Apontar links interessantes.
● Organizar os temas.
● Sugerir atividades.

Você estudante:
● Deve reservar um tempinho 

no seu dia.
● Separar um caderno para 

seus registros e anotações.
● Ativar sua curiosidade.
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O que 
vamos fazer?



O que Vamos 
estudar?

Nesse momento vamos recapitular aquilo que já foi visto no 
primeiro bimestre: 

★ Identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, 
os grandes conflitos mundiais e os conflitos vivenciados na 
Europa.

★ Causas da 1ª Guerra Mundial



Vídeos

Click p/ 
ver

Para iniciar os estudo assista os vídeos abaixo e
anote em seu caderno o que você achar mais interessante.

Click p/ 
ver

https://youtu.be/ZfZAle8CVgg
https://youtu.be/4EQPP8A_vVY


Leitura
Para continuar aprendendo, acesse o link abaixo e veja o infográfico

https://s1.static.brasilescola.uol.com.br/be/arquivos/primeira-guerra-mundial.pdf

Click p/ 
ver

https://s1.static.brasilescola.uol.com.br/be/arquivos/primeira-guerra-mundial.pdf
https://s1.static.brasilescola.uol.com.br/be/arquivos/primeira-guerra-mundial.pdf


Atividade
Com base nos vídeo e no infográfico faça uma pequena 
pesquisa sobre as causas da Primeira Guerra Mundial e 
elabore um texto ou infográfico contando:

01 - Quais foram as causa da 1ª Guerra Mundial?

02 - Quais foram os países que lutaram nessa guerra?



Curiosidade
Brasil na 1ª Guerra

Click p/ 
ver

O BRASIL NA PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL - EDUARDO BUENO

https://youtu.be/9OD_MHW2beA


Curiosidade
Para os super curiosos… muitas informações 

Click p/ 
ver

https://infograficos.estadao.com.br/public/especiais/100-anos-primeira-guerra-mundial/

https://infograficos.estadao.com.br/public/especiais/100-anos-primeira-guerra-mundial/


Organizando e 
cuidando

Prevenção contra o 
covid19



Até a volta…




