
Instituto de Educação Infantil e Juvenil 

Inverno, 2020. Londrina, 23 de junho. 

Nome: _____________________________________________________   Turma: 9º ano 

Área do conhecimento: História | Professor(a): Vinicius 

 

PRODUÇÃO – DESAFIOS DA CONSTRUÇÃO DA PAZ 

 

Bom dia! 

 

Na atividade de hoje, você vai reunir tudo o que já fez neste bimestre até agora: suas 

pesquisas, investigações e atividades realizadas, e vai elaborar uma pequena produção sobre o tema 

de nossas atividades. 

Relembrando! Até agora nós passamos por 4 etapas: 

 

1 – Reflexão sobre o que são os Direitos Humanos e para que servem; 

2 – Investigação sobre as guerras, crises e revoluções do século XX; 

3 – Pesquisa sobre o Tratado de Versalhes; 

4 – Debate sobre os impactos da Primeira Guerra Mundial; 

 

ATIVIDADE – Produção de texto 

 

 Com base em tudo o que você já pesquisou e aprendeu até agora, produza um texto 

imaginando a seguinte situação: 

 Você é um(a) jornalista brasileiro(a) que cobriu a Conferência de assinatura do Tratado de 

Versalhes. Apesar de sua profissão exigir a neutralidade e isenção na produção de notícias, você 

viveu de perto grande parte dos conflitos, crises e revoluções que ocorreram naquele momento. 

Assim, sua maior preocupação é que isto não volte a acontecer. 

Com esta situação em mente, escreva uma notícia de jornal descrevendo: 

a) quais foram as motivações da assinatura desse tratado; 

b) como ocorreu seu processo de elaboração; 

c) quais foram os seus termos; 

d) qual é a sua opinião sobre as possíveis consequências desse tratado e qual deve ser o 

papel do Brasil neste momento; 

 

ATENÇÃO ÀS INSTRUÇÕES! 

• A notícia deve trazer os seguintes elementos: 

i. Título; 

ii. Subtítulo (pequena frase que resume a notícia); 

iii. Imagem ilustrativa (escolha livre); 

iv. Assinatura (nome e local); 

v. Texto da notícia (entre 25 e 30 linhas); 



  

• Esta atividade não precisa ser finalizada hoje! Na sexta-feira (26), dia da nossa 

videochamada, teremos mais tempo para termina-la. 

• Hoje, você deve postar esta atividade no moodle mostrando até onde você chegou, para 

receber uma avaliação parcial. 

• Volte ao início do TAD, coloque seu nome, horário de início e término e DPO. TADs sem essas 

informações terão desconto na Organização. 

 

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

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


