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ROTEIRO DE PESQUISA: INDEPENDÊNCIA E REVOLUÇÃO NA ÁSIA  
ESTUDANTE: ________________________ GRUPO: ________             
                     
Início roteiro: ___/___/___      Término roteiro: ___/___/___ 

 
Objetivo geral: Estudar os vários e multifacetados processos de independência no continente 
asiático. 
 

OBJETIVOS ATIVIDADES FONTE  
DE 
PESQUISA 

AVALIAÇÃO 
DO 
EDUCADOR 

1. Compreender o 
processo   de  
independência da 
Índia. 

Ler tema 5: a independência da Índia, 
p. 200-201. Responder as questões p. 
200 e questões 1 e 2 da p. 204. 
Fazer o quadro pensa e responda da p. 
201 e em paralelo responda sobre seu 
posicionamento a respeito da greve 
liderada pelos caminhoneiros no Brasil 
em maio de 2018.  
Você já ouviu falar em Bollywood? 
Faça uma pesquisa e escreva suas 
impressões sobre o que se trata. 
Escolha um filme indiano e escreva 
uma sinopse o indicando para seus 
colegas. 

Hist. 9 
 
 
 
 
 
 
 
Internet 

 

2. Estudar as 
independências 
da Indonésia e do 
Timor Leste e 
entender o que é e 
como funciona a 
ONU 
 

Ler p. 202 e elaborar um registro sobre 
sua pesquisa. 
 
Ler p. 122 e 123 sobre a Organização 
das Nações Unidas e responda: 
1. Quando, onde e com quais objetivos 
foi criada a organização das Nações 
Unidas (ONU)? 
2. Quais são os países membros do 
Conselho de Segurança da ONU? 
3. Você acredita que a ONU contribuiu 
efetivamente no processo de 
independência dos países asiáticos 
como no caso do Timor Leste? De que 
forma? 

Hist. 9 
 
 
Geo 9 
 
 

 

3. Estudar a 
revolução 
socialista na 
China. 
 

Ler p. 168 e elaborar um registro sobre 
sua leitura com as ideias principais do 
texto. 
Ler p. 226 e 227 e responder questões 
2 e 3 da p. 242. 
Ler texto Poluição e problemas 
ambientais na China da p. 245 e 
responder as questões 1,2 e 3 da 
mesma página. 

Hist. 9 
 
 
Geo 9 

 

4. Estudar a Guerra 
da Coreia e a 
divisão da 
península. 
 

Ler p. 169 e responder a questão 1. 
 
Faça uma pesquisa sobre o que são os 
Tigres Asiáticos e qual a participação 
da Coréia do Sul nesse grupo. 

Hist.9 
 
Internet 
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5. Estudar a 
independência e a 
guerra do Vietnã. 

 

Ler e responder a questão da p. 170. 
 
Elabore um texto comentando sobre 
suas impressões no que diz respeito a 
participação dos Estados Unidos da 
América na Guerra do Vietnã 

Hist. 9  

6. Estudar a criação 
do Estado de 
Israel. 
 

Ler tema 4, p. 172-173 e responder a 
questão: qual a origem do conflito entre 
judeus e árabes na Palestina? 

Hist. 9  

7. Entender sobre o 
território da 
Palestina. 
 

Ler a questão palestina, p. 174-176. 
Responder questão 4, p. 178. 

Hist. 9  

8. Compreender O 
Oriente Médio e 
suas questões 
religiosas. 
 

Ler p. 222-223. Explicar quais são os 
principais conflitos religiosos da região. 

Geo 9  

9. Estudar o Oriente 
Médio e o 
petróleo. 

Ler p. 224-225. 1. Explicar o que é a 
OPEP. 2. Responder quais países são 
maiores produtores de petróleo.  
3. Relacionar a riqueza do petróleo e as 
condições de vida da população 
desses países. 

Geo 9  

 


