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Chegou a hora dos estudos. Por isso,
essa atividade é bem importante para o
desenvolvimento da nossa história. Juntos,
vamos embarcar em um tema muito legal que
é sobre o conceito da Guerra Fria. E não se
esqueça de fazer aquela hashtag nas suas redes
sociais. #EstudandoHistoriacomConquista.
Bom estudos!!

Conteúdo
O conteúdo que será trabalhado neste dia é sobre a
Guerra Fria. Vale lembrar que ela só aconteceu após a
Segunda Guerra Mundial, destacando a aliança com
Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética e esses
países tinham como objetivo acabar com o Nazismo
alemão. Por isso, não esqueça: Quando você iniciar
esta atividade, vá para um local superarejado e foque
nos estudos, pois esta atividade tem duração média de
3 horas. E aí!! #PartiuEstudar???

DESCONTRAIR
Você observou que nossas aulas sempre têm um cineminha? Então,
faça uma boa pipoca, chame a família e vamos assistir ao filme
13 dias que abalaram o mundo. Esse filme narra a história de um
avião U-2, que fazia vigilância de rotina. Ele tira fotos que revelam
que a União Soviética está em processo de colocar uma plataforma
de lançamento de armas nucleares em Cuba. O presidente John
F. Kennedy e seus assessores têm de colocar um plano de ação
contra os soviéticos. Kennedy está determinado a mostrar que
ele é forte o bastante para resistir à ameaça, e o Pentágono
aconselha o exército dos Estados Unidos a contragolpear, o
que poderia levar a uma outra invasão estadunidense a Cuba. E
não se esqueça de fazer aquela hashtag nas suas redes sociais.
#VendoFilme13DiascomConquista. Bom estudos!!

MAO NA MASSA
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Após o filme, vamos começar a
revisar os conteúdos estudados.
Com auxílio do seu livro,
marque os pontos principais
de seu sentimento e elabore
um mapa mental. Assim, a sua
interpretação da Guerra Fria
terá uma outra visão.

#FicaDICA
Para montar o mapa mental, é bem simples. Basta seguir esse passo que a Conquista
está disponibilizando para você. #SegueOpassoApasso
a) Pegue uma folha em branco e vire-a na horizontal;
b)	Coloque o tema GUERRA FRIA no centro desta folha. “A dica é fazer algum
desenho, símbolo ou gráfico bem marcante”;
c)	Faça conexões a partir desse elemento central. Uma outra ideia é “puxar algumas
setas para representar cada nova associação”;
d)	Use palavras-chave para seu material ficar bem resumido e ter objetivo bem claro;
e)	Coloque em seu mapa mental todas as informações importantes. Vale destacar:
contexto histórico, influências, localização, fatores de causa, consequências,
detalhes, entre outras;
f)	Não tenha medo de colocar ou tirar informações, pois você tem vários elementos
para estimular seu cérebro e representar a matéria.
g)	A dica mais importante agora é: Depois de construir seu mapa mental, poste nas
redes sociais marcando a conquista. Intagram: solucaoconquista e no Facebook
Conquista Solução Educacional. E aproveite para começar a nos seguir.
Te esperamos lá.

