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Unidade III 
7. Totalitarismo na Europa e no Brasil. 
8. O populismo no Brasil e a esquerda socialista na América Latina. 
9. Ascensão dos regimes ditatoriais no Brasil e na América Latina. 

Unidade IV 
10. Luta pela liberdade política no Brasil e os primeiros passos da democracia. 
11. Guerras mundiais de hoje: os embates em torno da cultura e poder entre nações. 
12. Questões do Brasil hoje: políticas econômicas, trabalho, minorias sociais e 

preocupação com o meio ambiente. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivo-dialogadas, leitura e discussão de textos, exercícios de pesquisa teórica, 
exercícios de fixação da aprendizagem, exposição cinematográfica, exposição de 
documentário, análises de obras e produções artísticas, manipulação e interpretação de 
documentos históricos e produção textual. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

O processo avaliativo acorrerá em duas linhas que visam uma avaliação processual da 
aprendizagem dos alunos: 1) observação da participação do aluno em sala de aula e nos 
exercícios propostos e 2) aplicação de exercícios escritos e orais de verificação da 
aprendizagem. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco e pincel, Datashow, livro didático, documentos históricos, mapas e vídeos.
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