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 Bom dia, pessoal! 

 

 Na videoconferência de hoje, todos vocês devem entrar às 11:10 para as instruções gerais.  

 

Link para a videoconferência geral: meet.google.com/gis-ygop-uam 

 

Depois, vocês serão divididos em grupos menores de videoconferência para discutir a atividade 

anterior “PESQUISA – O TRATADO DE VERSALHES”, do dia 02 de junho. 

  

DIVISÃO DOS GRUPOS 

 GRUPO A GRUPO B GRUPO C 

Integrantes Maria Clara, Carol, Miguel, 

João Paulo 

Amanda, Lorena, Robert, 

Gabriel 

Beatriz, Isabela, Theo 

Hangouts https://hangouts.google.c

om/group/DHgsciCtkQsR

mqzV8  

https://hangouts.google.c

om/group/mn4iRMtaFX4z

RpQN7  

https://hangouts.google

.com/group/QcdjbVpMp

rnjqAmXA  

Atividade https://docs.google.com/

document/d/1KYf027WF

nnleXSsftmz3LOWcXAg7R

WyZk5lUwgCNs4E/edit?u

sp=sharing  

https://docs.google.com/

document/d/1ASirV5HRK

eRjR7d1TAczmvPFqfKfL_x

Y7iAwv_C0Kt8/edit?usp=s

haring  

https://docs.google.com

/document/d/15nWr03

NNQRXSYttkYyfQaxBBRk

meDeblDQ9uHWnks2I/e

dit?usp=sharing  

 

INSTRUÇÕES PARA A ATIVIDADE EM GRUPO 

1. Cada grupo deverá definir um(a) redator(a) e um(a) relator(a). O(A) redator(a) ficará 

responsável por escrever as respostas do grupo no documento. O(A) relator(a) ficará 

responsável por comunicar ao professor as dúvidas e respostas finais do grupo. 

2. Todos os integrantes do grupo devem ler a proposta de atividade e colaborar com a 

construção da resposta. A avaliação será feita considerando o trabalho de grupo. 

3. Antes de realizar a atividade, todos os integrantes do grupo devem conversar entre si sobre 

a pesquisa do dia 02 de junho, verificando se todos se aproximaram das mesmas respostas; 
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4. Em seguida, os integrantes do grupo devem discutir a questão a seguir e elaborar uma 

resposta; 

5. A resposta deve ser escrita pelo(a) redator(a) no documento online, de forma completa e 

bem detalhada; 

 

QUESTÃO - Quais hipóteses nós podemos fazer sobre as relações entre a Primeira e a Segunda 

Guerra Mundial a partir da leitura do Tratado de Versalhes? Justifique. 

 

Instruções gerais para a videoconferência: 

 

1. Tenha em mãos sua atividade do dia 02 de junho já respondida. 

2. Acesse a reunião somente no horário do grupo. Esteja pronto com 5 minutos de antecedência 

para não se atrasar. 

3. Caso você chegue atrasado, espere o professor falar com você para não interromper o 

diálogo. 

4. Sempre que possível, mantenha sua câmera ligada e o microfone desligado quando não 

estiver falando. 

5. Respeite o momento em que os colegas e/ou o professor estiverem falando. Caso queira falar 

alguma coisa, levante a mão ou mande uma mensagem no chat. Estamos em uma aula como 

qualquer outra. 

 

Esta atividade não precisa ser postada no MOODLE. 

 

Caso tenha dúvidas com a atividade, chame o professor no Google Hangouts durante o horário 

de aula: vinicius.araujo.ieijf2@gmail.com 


