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•DATA: 03/06
•CONTEÚDO.
•SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

•OBJETIVOS:
•Identificar os fatos que marcaram o início da Segunda
Guerra Mundial e a participação do Brasil na guerra.
Conhecimentos prévios trabalhados EM SALA DE AULA:
- Regimes Totalitários (Nazismo, Fascismo e a Ditadura 
Varguista no Brasil)

•Recursos:
•Uso da fotografia como registro de versões da história e
vídeos



: COMO FOI A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL?
https://www.youtube.com/watch?v=RedndCHHtYc
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https://www.youtube.com/watch?v=RedndCHHtYc


CONTEXTO HISTÓRICO (antecedentes):

• Revanchismo dos perdedores da Primeira Guerra Mundial;
• Crises econômicas (crise de 29);
• Conflito entre os países imperialistas por querer dominar os continentes e

suas civilizações (MISSÃO CIVILIZADORA);
• Governos democráticos substituídos por Regimes Totalitários;
• Expansão do NAZI-FASCISMO;
• Estupro de Nanquim (1937)
• Alemanha invade os Sudetos (1938)
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CONTEXTO HISTÓRICO (antecedentes):

• Em 1936:
- Alemanha e Itália firmaram o contrato conhecido como Eixo Roma-
Berlim;
- Alemanha e Japão assinam o Pacto Antikomintern, com o objetivo de
combater o Comunismo no mundo.
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• Um partido único de massa dirigido por um ditador, de forma hierárquica,
com uma posição de superioridade;

• Um sistema de terrorismo policial que apoia e controla o partido;

• Monopólio absoluto dos meios de comunicação de massa, como rádio,
imprensa, cinema;

• Monopólio absoluto de todos os instrumentos de luta armada;

• Controle e direção central de toda a economia.

• FASCISMO NA ITÁLIA – MUSSOLINE ;

• NAZISMO NA ALEMANHA – HITLER;

• STALINISMO NA RÚSSIA – STALLIN.
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• EIXO:
ALEMANHA

ITÁLIA

JAPÃO

•ALIADOS: 
ESTADOS UNIDOS

INGLATERRA

FRANÇA
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No dia 23 de agosto de 1939, o pacto Ribbentrop-Molotov
foi firmado entre a Alemanha nazista, de Hitler, e a União
Soviética, de Stalin. O tratado estabelecia cláusulas de não
agressão entre os países.



• Em junho de 1941 Hitler rompeu o pacto de não-agressão firmado com 
Stalin: mais de 1 milhão de soldados invadiram a União Soviética;

• Stalin mobilizou a população contra os invasores;

• Os nazistas enfrentaram clima de até 21 graus negativos e assim começaram
a se afastar de Moscou.

• Era o sinal de que os alemães não

eram imbatíveis. 
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• O Japão recebeu de Hitler em 1940 a Indochina (colônia
francesa);

• O EUA (Roosevelt) impôs sanções comerciais ao Japão e exigiu
que as tropas japoneses saíssem da China, invadida em 1937;

• Em resposta, em 7 de dezembro de 1941 os japoneses atacaram
Pearl Harbor, base militar dos EUA;

• OS EUA declaram guerra aos países do EIXO.
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