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ROTEIRO DE PESQUISA: PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL 
ESTUDANTE: ________________________ GRUPO: ________          
Início roteiro: ___/___/___      Término roteiro: ___/___/___ 
Objetivo geral: Estudar os impactos profundos gerados pela Primeira Guerra  
Mundial e a eclosão e desenvolvimento da Revolução socialista na Rússia. 

 

OBJETIVOS ATIVIDADES FONTE  
DE 
PESQUISA 

AVALIAÇÃO 
DO 
EDUCADOR 

1. Entender as causas 
que levaram à 
eclosão da Primeira 
Guerra mundial 

Ler abertura da unidade 3 (p.76-77) e 
observar a imagem. 
Considere as perguntas feitas no quadro 
“Uma guerra como nunca antes se tinha 
visto” e escreva no seu caderno 
anotações sobre sua opinião. 

Hist. 9  

2. Estudar as causas 
que levaram à 
eclosão da Primeira 
Guerra mundial 

Ler tema 1: A Primeira Guerra Mundial, p. 
78-79.  
Observe a as imagens contidas nessas 
páginas e faça um quadrinho que fale 
sobre o início da Primeira Guerra 
Mundial. 

Hist. 9  

3. Compreender o 
desenvolvimento da 
Primeira Guerra 
Mundial. 

Ler páginas 80-81. Fazer atividade p. 81. Hist. 9  

4. Estudar o fim da 
Primeira Guerra 
mundial: vencedores 
e perdedores. 

Ler tema 2: A guerra a caminho do fim, p. 
82-85. Responder no caderno a atividade 
da p. 85 (pense e responda). 
Responder a questão 1 da p. 96. 

Hist. 9  

5. Entender o Colapso 
do Império Russo ao 
longo da Primeira 
Guerra Mundial. 
 

Ler tema 3: O colapso da Rússia 
Czarista, p. 86-89.  
Responder a questão da p. 86 e a 
questão 2, p. 96. 

Hist. 9  

6. Estudar a Revolução 
Russa  

Ler tema 4: A Rússia Socialista, p. 90-91. 
Responder as questões 4, 5 e 6 da p. 96. 
Faça uma pesquisa sobre os cartazes de 
propaganda da Revolução Russa. 
Escolha um deles e elabore uma releitura 
fazendo um paralelo com os dias atuais. 

Hist. 9 
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7. Estudar as medidas 
econômicas adotadas 
para reconstruir a 
economia russa. 

Ler  p. 92 e registrar quais foram estas 
medidas e o motivo pelo qual foram 
tomadas. 

Hist. 9  

  8.  Conhecer parte da      
política econômica da URSS. 

 Ler texto do anexo (Planos Quinquenais 
Soviéticos) e responder as questões: 
1. O que foram os Planos 
quinquenais? 
2. Quais foram os resultados 
alcançados até a invasão da União 
Soviética pela Alemanha Nazista? 

 
Anexo  

 

9. Estudar a relação da 
arte com política e 
revolução. 

Ler p. 107-109 
Fazer um esquema que explique os dois 
movimentos de teatro, um no Brasil e 
outro na Rússia nas primeiras décadas do 
século XX. 
Ler p. 110 e 111. 
Responder as questões da p. 111. 
Criar uma obra artística que proponha 
uma transformação social. 

Arte 9  

 
 
 
Anexo 

Planos Quinquenais Soviéticos 

A subida de Stálin ao poder notabilizou o começo de uma proposta política econômica fundamentada na 

desistência da NEP e na implantação dos planos quinquenais. Esse plano foi organizado pela Gosplan (Setor 

responsável por estabelecer os Planos Quinquenais soviéticos) que possuía a missão de planejamento 

econômico, com objetivo de converter a União Soviética em uma nação socialista atual e industrializada.  

 

Os dois primeiros planos quinquenais ocorridos entre os anos de 1928-1933 determinaram dois objetivos 

fundamentais: 

 

• Procurou aumentar a produção de forma integral, encorajando a industrialização de bens de produção 

(siderurgia, maquinaria etc.) e não de consumo. 

 

• No meio rural foi estabelecido a coletivização agrícola, inserindo dois modelos de instituições rurais: os 

Sovkhozes (fazendas estatais) e os Kolkhozes (cooperativas). 

 

Com o segundo plano quinquenal (1933) os indícios de desenvolvimento eram expressos com clareza.  

 

• A indústria de base crescera aproximadamente sete vezes em relação a 1928; 

 

• A indústria de bens de consumo cresceu quatro vezes; 

 

• Foi nesse período que se construiu o metrô de Moscou. 

 

O terceiro plano quinquenal ocorrido no ano de 1938 tinha como objetivo fazer crescer a indústria especializada 

dando destaque a química. Contudo, o plano não foi colocado em prática devido ao surgimento da Segunda 
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Guerra Mundial. 

 

No aspecto político, Stálin tornou sólido o seu poder passando a assumir total controle do Partido Comunista, 

transformando-se na máxima autoridade que supervisionava todos os sovietes (Conselhos de trabalhadores em 

vários segmentos da Rússia, que motivou a participação popular). 

 

Os bolcheviques, em 1918, adotaram o nome de Partido Comunista Russo, o qual em 1952, recebeu a 

denominação de Partido Comunista da União Soviética (PCUS.) No plano externo, a União Soviética foi 

identificada por diversas nações capitalistas, possuindo harmonia na convivência internacional. 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/pedagogia/planos-quinquenais-sovieticos/64916 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/pedagogia/planos-quinquenais-sovieticos/64916

