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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º  3 

DISCIPLINA HISTÓRIA 
ANO(S) 9.º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

- Localizar no tempo e espaço os principais acontecimentos da 1ª Guerra Mundial; 
- Contextualizar: Interpretar o primeiro conflito mundial à luz da rivalidade 
económica e do exacerbar dos nacionalismos; 
- Analisar fontes: Guerra de movimentos. 

 

 

Título/Tema(s) do Bloco 

 
A Primeira Guerra Mundial – Parte 1 

 
  
 

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

1. 1ª Guerra Mundial 

 

  

1.1. Com base no bloco 3 de História 9º Ano: 

a) Explica o que entendes por guerra de movimentos. 

 

RESPOSTA MODELO: 

A guerra de movimentos caracteriza-se por rápidos avanços e recuos no terreno com vista 

à aniquilação do inimigo. 

 

b) No contexto da guerra de movimentos, explica em que consistia o plano 

Schliffen. 

 

RESPOSTA MODELO: 

 

O Plano Schliffen, aplicado na 1ª guerra 

mundial pelos alemães, foi uma 

adaptação do plano original criado por 

volta de 1905. Constitui a aplicação da 

estratégia de guerra “relâmpago”, 

avanço rápido no território inimigo. 

A Alemanha queria, assim, evitar a 

possibilidade da guerra em 2 ou mais frentes. 

Com ele o Império Alemão ocupou quase toda a Bélgica e marchou sobre Paris, tendo sido 

travado na 1ª Batalha de Marne. 

 

 

3º Ciclo/9º ano X 
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2. 1ª Guerra Mundial - DESAFIO: 

 

  

 

1.Faz uma pesquisa sobre uma das batalhas da 1.ª Guerra Mundial (com o recurso que 

tiveres disponível: manual, internet, revistas, filme na TV, ajuda de alguém…).  

De seguida, imagina que és um soldado nessa batalha e escreve uma carta à tua família 

ou a um amigo, onde descreves o ambiente que estás a viver e o que sentes. 

 

Observa um exemplo: 

 

1.1. Reparaste que a carta tem erros ortográficos? Porque achas que será? 

 

RESPOSTA LIVRE 

A tua reflexão deve ter por base o analfabetismo em Portugal e a origem social dos soldados. 

 

3º Ciclo/9º ano X 

  

  

 


