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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 4  

DISCIPLINA História 
ANO(S) 9ºano 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

• A Primeira Guerra Mundial – Parte 2: 

   -Guerra de trincheiras - Relações de causalidade e de consequência; 

   -Valorizar a dignidade humana e os direitos humanos, nomeadamente, a PAZ.  

 

 
A Primeira Guerra Mundial – Parte 2 

 

 

1. Guerra de trincheiras - Relações de causalidade e de consequência 

 

1.1. DESAFIO 1: 

Procura encontrar uma relação de causalidade e de consequência na 1ª Batalha do Marne. 

Tratou-se de uma ofensiva conjunta do exército francês e das forças expedicionárias britânicas, contra 

os avanços sucessivos das tropas alemãs, que já tinham invadido a Bélgica e o nordeste da França e se 

encontravam a apenas 48 km de Paris.  

Terminou com a derrota do exército alemão, mas a contraofensiva francesa, não conseguiu repelir o 

inimigo para além das fronteiras da França, apesar de cumprir o objetivo de defender Paris. 

Assim, a batalha do Marne foi um ponto crucial na história da Primeira Guerra Mundial. A derrota da 

Alemanha eliminou as possibilidades de uma guerra de curta duração e abriu o caminho a uma guerra 

longa, de mais de quatro anos.  

 

CORREÇÃO 
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REFLEXÃO ORIENTADA: 

Neste caso, para simplificar, vou pedir-te que não consideres as consequências comuns a outras 

batalhas (nº de baixas, destruição material) e pensa nas consequências específicas desta batalha. 

- Indica, apenas, três causas e três consequências. 

CAUSALIDADE DA 1ª BATALHA DO MARNE: 

- Invasão alemã do território francês, colocando em prática o Plano Schlieffen, cujo objetivo é 

uma guerra rápida, surpreendendo o inimigo; 

- Objetivo alemão de ocupar Paris; 

- Defesa de Paris pelo exército anglo-francês. 

3 CONSEQUÊNCIAS: 

- Derrota alemã; 

- Fim do plano de guerra curta (Plano Schlieffen)/guerra de movimentos; 

- Início de uma guerra longa/guerra de trincheiras. 

 

 

 

 


