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A GUERRA FRIA 9º ANO – HISTÓRIA – PROF. MACEDO 

 

Lista 01 

E aí, meninos do 9º ano! (Álcool em gel entrou no grupo), 
 
 Enquanto nós acompanhamos atentamente a situação da pandemia do CORONAVÍRUS (leia com a voz da 
Cardi B), reforço o pedido para que você saia o mínimo possível de casa e capriche na higienização. Se todos nós 
cooperarmos, mais rápido o país superará esse momento difícil.  
 Dito isso, eu também gostaria de deixar aqui algumas recomendações de leitura e atividades para vocês 
realizarem nesse tempo em que estamos de quarentena, afinal de contas vocês já devem estar entediados de tanto 
dormir, jogar PS4 (#chupaXBOX), comer e assistir à Netflix, não é mesmo? (kkk) 

Sendo assim, para que vocês não percam o ritmo de estudos, sugiro o seguinte roteiro:  
 

  SEMANA DOS DIAS 16/3 A 20/3 
 
Leituras: Livro de História, cap. 9, p. 181, 182 e 185  
Exercícios: Livro de História, cap. 9, p.191, ex. 4 a 6. 
Sugestão de filmes e séries: 
 

1) O Mordomo da Casa-Branca – O filme retrata a política norte-americana de 1945 a 1990, num retrato 
dramático, sensível e até cômico da Guerra Fria. [DISPONÍVEL NA NETFLIX] 

2) The Crown – A série narra a ascensão da rainha Elizabeth II, em 1953, e seu crescimento pessoal e 
político ao longo do tempo. Ao longo das duas primeiras temporadas, é possível acompanhar bem a 
dinâmica da política europeia em meio à Guerra Fria. (Chamo a atenção para o sétimo episódio da 
primeira temporada, pois nele são retratados grandes elementos da Guerra Fria – S1E7) [DISPONÍVEL 
NA NETFLIX] 

3) Ponte dos espiões – O filme retrata a divisão da Europa pela cortina de ferro e a construção do Muro de 
Berlim, em 1961, por meio da carreira profissional de um advogado que, sem querer, se torna um 
espião do governo norte-americano.  [DISPONÍVEL NO TELECINE PLAY] 

 
 SEMANA DO DIA 23/3 A 27/3 

Leituras: Livro de História, cap. 9, p. 183, 186 e 189.   
Exercícios: Livro de História, cap. 9, p.193, seção “Vozes do Presente”.  
Sugestão de filmes e séries (ambos disponíveis na Netflix): 
 

1) Forrest Gump – O filme traz um relato cômico da vida social e dos grandes fatos da política norte-
americana ao longo da segunda metade do século XX, mencionando diversos conflitos e acontecimentos 
que marcaram a Guerra Fria. [DISPONÍVEL NA NETFLIX] 

2) Estrelas além do tempo – O filme retrata a participação de mulheres cientistas negras cujos trabalhos 
foram decisivos para levar o homem à Lua. O roteiro deste filme também retrata a questão do racismo e 
das leis de segregação existentes nos EUA naquela época. [DISPONÍVEL NO TELECINE PLAY] 

3) Apollo 13 – Esse filme narra a agoniante missão Apollo 13, lançada em 1970 com destino à Lua, mas 
que enfrenta um problema que obriga a NASA a abortar a missão e lutar contra o tempo para trazer os 
astronautas de volta à Terra em segurança. [DISPONÍVEL NA NETFLIX] 

 
 Sigam esse roteiro, estudem, revisem, façam os exercícios e vejam os vídeos. Quando voltarmos vocês já 
terão uma boa base para recomeçarmos.  
 
 É isso, minha gente. Sigamos firmes e sem medo. Reitero: previnam-se e sejam cautelosos. Juntos 
superaremos essa crise.  
 

Um abraço (de longe) a todos,  
 

Prof. Macedo =D 
 

 


