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#ESTUDOEMCASA 

BLOCO Nº26  
DISCIPLINA História B e Área de Integração 

ANO(S) 11ºano 

APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS  

História B- Compreender a eclosão dos primeiros movimentos 

independentistas e o subsequente desenvolvimento do neocolonialismo 

Área de Integração- Crises, embates ideológicos e mutações culturais na 

primeira metade do século XX; Portugal e o mundo da Segunda Guerra 

Mundial ao início da década de 80 – opções internas e contexto internacional 

Título/Tema(s) do Bloco 

A Formação de Israel 

A consolidação de um mundo bipolar: O mundo capitalista 

Doc.1 
Proclamação do Estado de Israel  
A terra de Israel é o lugar onde nasceu o povo judeu. Foi lá que se formou a sua identidade espiritual, 
religiosa e nacional, (…) foi lá que se escreveu a Bíblia. 
 Em 1897, o primeiro congresso sionista, inspirado pela visão de Estado judaico de Teodoro Herzl, 
proclamou o direito do povo judeu ao renascimento no seu próprio país. O recente holocausto, que 
aniquilou milhões de judeus na Europa, mostrou de novo a necessidade de resolver o problema da 
falta de pátria e de independência do povo judeu, pelo restabelecimento do Estado judaico (…) 
A Assembleia Geral da ONU adotou uma resolução recomendando a criação de um Estado judaico na 
Palestina. Em consequência, nós, membros do Conselho Nacional, representando a comunidade 
judaica da Palestina e o Movimento Sionista Mundial, reunidos em assembleia solene hoje, dia da 
cessação do mandato britânico na Palestina proclamamos a criação do Estado judaico da Palestina, 
que terá o nome de Estado de Israel. 

Discurso de D. Ben Gurion, em Telavive, 14 de maio de 1948 

 
1- Explique a importância do discurso de D. Bem Gurion. 
 
 
Doc.2 
Ponte aérea para abastecimento da 
RFA (República Federal Alemã) 
 

 
2- Descreva o episódio que ficou 

conhecido como o Bloqueio de 
Berlim 

 
Doc.3 
Tratado do Atlântico Norte, prólogo 
Os Estados Partes do presente tratado, reafirmando a sua fé nos intuitos e princípios da Carta das Nações 
Unidas e o desejo de viver em paz com todos os povos e com to dos  governos. 
Decididos a salvaguardar a liberdades herança comum e civilização dos seus povos, fundadas nos princípios 
da democracia, das liberdades individuais e do respeito pelo direito. 
Desejosos de favorecer a estabilidade e o bem-estar na área do Atlântico Norte. Resolvidos a congregar os 
seus esforços para a defesa da coletividade e para a preservação da paz e da segurança. (…) 

Tratado ao Atlântico Norte, Washington, 4 de abril de 1949 
 

3- Refira dos princípios consagrados na criação da NATO. 
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