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SEMANA DE 08 a 12 DE JUNHO   

ATIVIDADES DE INGLÊS  
PROFESSORA VERA CALVE 

5ª SÉRIE 
 

OBJETIVOS: Identificar os números cardinais em inglês.  
 

CONTEXTUALIZAÇÃO:   

A partir desta semana corrigiremos as atividades. 

         Nesta semana vamos conhecer os números em inglês.  

         Entre os vários tipos de números destacamos dois tipos: números 

cardinais e números ordinais em inglês. 

 Nºs cardinais: indicam a quantidade que o número representa 

 Nºs ordinais: indicam a posição que o número representa em uma ordem. 

         Claro, que o ideal seria aprender a pronúncia das palavras, mas por 

enquanto vamos aprender a grafia.  
Conteúdo da atividade elaborado pela professora. 

 

Números cardinais de zero a doze: 
 

0 ZERO 

1 ONE 4 FOUR 7 SEVEN 10 TEN 

2 TWO 5 FIVE 8 EIGHT 11 ELEVEN 

3 THREE 6 SIX 9 NINE 12 TWELVE 
  

Para os números cardinais de treze a dezenove é legal lembrar uma dica:  

 Queridos  alunos,  Como  estão?  Contem  conosco  se  precisarem  de ajuda.   
Façam  as  atividades  da semana  com  calma  e  atenção.  
Algumas orientações estão na nossa página do facebook: “escola  zilda  gomes”. 

 Se for necessário sair, por favor, usem máscaras e observem  as  orientações  para  
sua  proteção. Protejam  suas  famílias  neste  momento. 

Equipe  Escolar  Zilda  Gomes 

Dos treze aos dezenove anos acontece a adolescência = TEEN 
Então alguns números de 13 a 19 podem ter alguma 
modificação e se acrescenta o TEEN no final. 



Assim, os números de 0 a 20 em inglês são: 
 

0 ZERO 

1 ONE 6 SIX 11 ELEVEN 16 SIXTEEN 

2 TWO 7 SEVEN 12 TWELVE 17 SEVENTEEN 

3 THREE 8 EIGHT 13 THIRTEEN 18 EIGHTEEN 

4 FOUR 9 NINE 14 FOURTEEN 19 NINETEEN 

5 FIVE 10 TEN 15 FIFTEEN 20 TWELVE 

 

 Do 21 ao 99, temos as dezenas e acrescentar as unidades de um a nove. 
 

 20 TWENTY  30 THIRTY    40 FORTY 50 FIFTY- 

 21 TWENTY-ONE  31 THIRTY-ONE 41 FORTY-ONE 51 FIFTY-ONE 

 22 TWENTY-TWO  32 THIRTY-TWO 42 FORTY-TWO 52 FIFTY-TWO 

 23 TWENTY-THREE  33 THIRTY-THREE 43 FORTY-THREE 53 FIFTY-THREE 

 24 TWENTY-FOUR  34 THIRTY-FOUR 44 FORTY- FOUR 54 FIFTY-FOUR 

 25 TWENTY-FIVE    35 THIRTY-FIVE 45 FORTY-FIVE 55 FIFTY-FIVE 

 26 TWENTY-SIX 36 THIRTY-SIX 46 FORTY-SIX 56 FIFTY-SIX 

 27 TWENTY-SEVEN 37 THIRTY-SEVEN 47 FORTY-SEVEN 57 FIFTY-SEVEN 

 28 TWENTY-EIGHT 38 THIRTY-EIGHT 48 FORTY-EIGHT 58 FIFTY-EIGHT 

 29 TWENTY-NINE 39 THIRTY-NINE 49 FORTY-NINE 59 FIFTY-NINE 
 

 AGORA COMPLETE A SEQUÊNCIA NUMÉRICA EM INGLÊS: 
 

 60  SIXTY  70  SEVENTY  80  EIGHTY 90  NINETY 
 61   71      81  91  
 62   72  82   92  
 63   73  83  93  

 64   74  84  94  
 65     75  85  95  

 66   76  86  96  
 67  77  87  97  
 68  78  88  98  
 69  79  89  99  

 

 

CORREÇÃO  DA  SEMANA I  - 30/03 A 05/04  

1 – Por quê aprender inglês é importante nos dias atuais?  

RESPOSTA APROXIMADA:  GLOBALIZAÇÃO, EMPRESAS ESTRANGEI-

RAS, LINGUAGEM DA INFORMÁTICA, CURRÍCULO. 
 

2 – Cite 3 situações onde saber inglês faz a diferença:  

RESPOSTA APROXIMADA: MELHORIA NO CURRÍCULO, MAIS 

OPORTUNIDADES DE EMPREGO, INTERCAMBIO.  
 

3 – Na lista acima há 30 palavras em inglês que usamos no nosso cotidiano. 

Copie apenas as palavras que você sabe o que significa e escreva no caderno 

a tradução.  RESPOSTA PESSOAL 

 

 

 



ATIVIDADES 5ª SÉRIE 

Língua Portuguesa-  Profª Leonísia 

 

Caros alunos, 

Segue uma nova atividade: escrever um relato sobre a 
experiência de aprender a ler e escrever, semelhante aos dois 
relatos que vocês já leram.  

Cuidem-se! 

 

OBJETIVOS: Desenvolver a linguagem escrita; Produzir textos escritos 

adequados à finalidade. 

Depois de ler o relato do poeta Carlos Drummond de Andrade e do vigia 

Antônio Costa de Abreu sobre como aprenderam a ler e escrever, será a sua 

vez de fazer um relato sobre a sua experiência com a leitura e a escrita e das 

lembranças que você traz de quando foi à escola pela primeira vez. Escreva 

seu texto com no mínimo 20 linhas. 

  

Período: 08 a 12 de junho/2020 → 05 (cinco) aulas 

5ª série – Matemática – Prof. Renata 

 

Objetivos: Compreender a potenciação como uma multiplicação de fatores 

iguais; identificar os termos de uma potência; efetuar cálculos de potências. 

Contextualização: A fim de dar prosseguimento ao conteúdo da 5ª série, 

iremos acrescentar nas atividades desta semana a potenciação de números 

naturais. 

Orientações: Em folha de caderno avulsa ou de almaço, coloque nome, nº, 

série, a semana ou período a que se referem as atividades, o número do 

exercício com sua resolução e resposta final (não precisa copiar a questão).  

 

POTENCIAÇÃO DE NÚMEROS NATURAIS 

Seja a multiplicação    3 x 3 x 3 x 3   ou   3. 3. 3. 3, onde todos os fatores são 
iguais. Podemos indicar este produto de modo abreviado: 



3x3x3x3 = 34 = 81 

3⁴ = 81                  “três elevado a quatro é igual a oitenta e um”  

Base: o número que se repete, que é o 3 neste exemplo. 
Expoente: o número de fatores iguais (é o 4). 
Potência: o resultado da operação (81). 

A operação efetuada é denominada potenciação. 

Exemplos: 

54 = 5 x 5 x 5 x 5 = 625                     OBS.: PODE-SE USAR O “x” OU O  

           25 x 25                                             PONTO COMO SÍMBOLO DA 

43 = 4. 4. 4 = 64                                            MULTIPLICAÇÃO 

         16. 4 

Leitura - Observe alguns exemplos: 

3² (lê-se “três elevado ao quadrado”; “o quadrado de três” ou “três elevado a 
dois) 
2³ (lê-se “dois elevado ao cubo”; “o cubo de dois” ou “dois elevado a três) 
7⁴ (lê-se “sete elevado à quarta potência”;  “a quarta potência de sete” ou 
“sete elevado a quatro”) 

 CASO ESPECIAL: Quando o expoente for zero, o resultado será 1. 

6º = 1                        10º = 1                3º = 1 
 

Observação: 

Um número natural é um quadrado perfeito quando é o produto de dois 
fatores iguais.  

Por exemplo, os números 4, 36 e 100 são quadrados perfeitos, pois  

2² = 2 x 2 = 4                 6² = 6 x 6 = 36                  10² = 10 x 10 = 100. 

 

EXERCÍCIOS 

 



1) Calcule as seguintes potências, conforme os exemplos mostrados 

acima: 

a) 2³ =                           d) 10⁴ =                  g) 8³ =              j) 12² = 

b) 5² =                           e) 11² =                  h) 4³ =              k) 9º = 

c) 7² =                            f) 6³ =                    i) 2⁵ =               l) 15º = 

 
 

2)  Identifique os termos de cada potência do exercício anterior, conforme 

o exemplo: 

a) 2³ = 8    

2 → base           3 → expoente         8 → potência 

 

 

Fonte: adaptação de texto do site www.somatematica.com.br, acesso em 20/05/2020, às 19h00 

Sites para consulta: www.somatematica.com.br; www.infoescola.com.br; www.brasilescola.uol.com.br   

 

ATIVIDADE DE CIÊNCIAS– 5ª SÉRIE 

Profª Lilian Farah 

Semana – 08/06 a 12/06/2020 

Objetivos – identificar as etapas do ciclo da água na natureza 

Contextualização – Estudamos nas aulas passadas que a água pode ser 

encontrada em três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Estudamos 

também que a água pode mudar de um estado físico para o outro devido às 

alterações de temperatura. Na aula de hoje você vai corrigir os exercícios da 

aula passada  e fazer a leitura do texto Ciclo da Água na Natureza. 

I- Procedimento – Faça a correção dos exercícios 

 

Correção de exercícios 

1) Identifique as mudanças de estado físico que ocorrem nas seguintes 

situações abaixo. 

A) água da torneira no congelador.    Solidificação – (exemplo) 

http://www.somatematica.com.br/
http://www.somatematica.com.br/
http://www.infoescola.com.br/
http://www.brasilescola.uol.com.br/


B) vapor de água subindo e formando nuvens. Condensação 

C) picolé derretendo. Fusão 

D) roupa molhada estendida secando no varal.  Evaporação 

E) água fervendo na panela. Ebulição 

F) Formação da neve no ar frio Sublimação 

G) Poça de água secando na calçada. Evaporação 

H) Espelho embaçado após um banho quente. Condensação 

 

 

2) Para cada passagem de estado 

físico abaixo, escreva nos espaços 

AUMENTAR ou DIMINUIR: 

Fusão – temperatura deverá  aumentar 

Solidificação – temperatura deverá- diminuir  

Vaporização – temperatura deverá - aumentar 

Condensação – temperatura deverá – diminuir 
 

3) Observe o esquema abaixo, referente às mudanças de estado físico da 
água.     Identifique as mudanças indicadas pelas setas 1, 2, 3, 4. 

  

 1-FUSÃO 

2-VAPORIZAÇÃO 

3-SOLIDIFICAÇÃO 

4-CONDENSAÇÃO

 

II- Procedimento: leia o texto abaixo. Na próxima aula você realizará 

exercícios sobre esse texto. 

Ciclo da Água na Natureza 
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 O ciclo da água é o permanente processo de transformação da água na 

natureza, passando de um estado para outro (líquido, sólido e gasoso). 

 A essa transformação e circulação da água dá-se o nome de ciclo da 

água ou ciclo hidrológico, que se desenvolve através dos processos de 

evaporação, condensação, precipitação, infiltração e transpiração. 

 O ciclo da água na natureza é fundamental para a manutenção da vida 

no planeta Terra, visto que vai determinar a variação climática e interferir no 

nível dos rios, lagos, mares, oceanos. 

 O ciclo da água é composto de cinco etapas: 

1. O calor irradiado pelo sol aquece a água dos rios, lagos, mares e 

oceanos ocorrendo o fenômeno da Evaporação. Nesse momento, ocorre 

a transformação do estado líquido da água para o seu estado gasoso, à 

medida que se desloca da superfície da Terra para a atmosfera. 

2. O vapor da água esfria porque em locais mais altos a temperatura é 

menor, ao se esfriar na atmosfera, o vapor se condensa na forma de 

gotículas, que formarão as nuvens ou nevoeiros. Neste momento, ocorre 

o processo de Condensação, ou seja, a transformação do estado gasoso 

da água para seu estado líquido, sendo as nuvens, as gotículas de água 

líquida suspensas no ar. 

3. Com muita água condensada na atmosfera, se inicia o processo de 

Precipitação (chuva), onde as gotículas suspensas no ar se tornam 

pesadas e caem no solo na forma de chuva. Em regiões muito frias a 

água condensada passa do estado gasoso para o líquido e rapidamente 

para o estado sólido, formando a neve ou o granizo. 

4. Quando o vapor de água condensado (água líquida) cai sobre a 

superfície terrestre, ocorre a Infiltração de uma parte dessa água que 

vai alimentar os lençóis subterrâneos. 

5. Parte da água que se infiltrou no solo pode ser absorvida pelas plantas 

que, depois de utilizá-la a devolvem à atmosfera por meio do processo 

de Transpiração. 

 A água também pode evaporar ou escoar sobre o solo e abastecer os 

rios, que deságuam em mares e oceanos, reiniciando todo o processo do ciclo 

da água. 

https://www.todamateria.com.br/evaporacao/
https://www.todamateria.com.br/liquefacao-ou-condensacao/
https://www.todamateria.com.br/granizo/
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Bom estudo! 

Proteja-se! Use Máscara! 

Compilação de textos realizados pela Profª Lilian Farah 

 

GEOGRAFIA 

Atividade 5ª série - 9ª semana 08-06 a 12-06 

 

Conteúdo: Zonas Climáticas  

Objetivos: 

Aprimorar a interpretação da linguagem cartográfica 

Identificar zonas climáticas no planisfério 

Estimular o aprofundamento do tema por meio do questionamento sucessivo 

 

Contextualização: 

Nosso próximo passo será interpretar um mapa que descreve as zonas 

climáticas do mundo. O clima é um aspecto importante para se conhecer 

melhor o Planeta Terra. 

 

Atividade: 
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Abaixo temos um mapa-múndi ou planisfério (IBEP, 2012), que é a 

representação plana de toda a superfície do Planeta Terra. Ele mostra cinco 

zonas climáticas, representadas por três cores.   

 

As zonas climáticas podem ser definidas como “áreas com climas distintos, 

que ocorrem em direção leste-oeste, em torno da Terra (...)” (METEOBLUE, 

[ca 2006-2019]), ou seja, uma zona climática é uma área que circunda o 

Planeta e apresenta um mesmo tipo de clima. 

 

Observando o mapa acima, responda: 

1. Quais são as zonas climáticas que aparecem neste mapa-múndi? 

2. O que você gostaria de perguntar ao professor sobre isso, para aprofundar 

o tema? 

 

Fontes consultadas: 

IBEP. Atlas Geográfico Escolar. São Paulo: 2012. Citado por POLON, Luana.  Zonas Térmicas da Terra. 13/11/2018 

(atualização). TERRA Educação - Geografia. Disponível em:https://www.estudopratico.com.br/zonas-termicas-da-terra-

polares-tempera das-e-tropical/. Acesso em: 29 mai 2020. 

 

METEOBLUE. Zonas Climáticas. Meteoblue Weather. [ca 2006-2019]. Disponível em: 

https://content.meteoblue.com/pt/meteoscool/zonas-climaticas-em-geral.  

Acesso em 30 mai 2020. 

 

 

https://www.estudopratico.com.br/zonas-termicas-da-terra-polares-tempera%20das-e-tropical/
https://www.estudopratico.com.br/zonas-termicas-da-terra-polares-tempera%20das-e-tropical/
https://content.meteoblue.com/pt/meteoscool/zonas-climaticas-em-geral
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HISTÓRIA 

ATIVIDADE PARA A TURMA DE 5ª SÉRIE  

SEMANA DE 8 a 12 DE JUNHO 

Objetivos 

 Estimular o estudo e apropriação sobre a experiência do Brasil no 

combate à gripe espanhola em 1918; 

 Propiciar o exercício das habilidades comparativa e crítica dos 

educandos;  

Contextualização  

Ações como o cancelamento de aulas, o isolamento social, o congelamento 

de atividades econômicas, o crescimento acelerado do número de mortos sem 

um remédio conhecido, caracterizam um quadro extremo que as atuais 

gerações desconheciam. No entanto, o Brasil já vivenciou uma situação similar 

e grande parte das providências e dos erros cometidos, voltam a se repetir. 

Isso ocorre porque desconhecemos nosso passado. O vídeo e o texto da 

página eletrônica do Senado possibilitam uma aproximação e comparação 

entre o contexto social, político, sanitário e econômico de 1918 e 2020.  

Orientações  

Olá a todos. Espero que estejam bem. O número de pessoas 

contaminadas e mortas vêm aumentando ininterruptamente, assim é 

importante que na medida do possível, permaneçamos em casa e em 

isolamento social. Não é fácil, sabemos, mas é necessário, como veremos no 

vídeo e texto hoje sugeridos.  

A atividade dessa semana é dedicada à análise e comparação dos 

contextos vivenciados pelo Brasil em 1918 e 2020. Segue um texto extraído 

do site do Senado.  

Depois de ler o texto, cada aluno deve escrever em uma folha em branco 

no caderno uma curta redação comparando alguns elementos 

(traços/características) que lhe chamou a atenção na situação de 1918 e 2020. 

Considere semelhanças e diferenças entre as duas pandemias (a da 

Gripe Espanhola e a da Covid-19) e, se possível, elabore uma hipótese (uma 

explicação) dessas semelhanças e diferenças. Por exemplo: não existia o SUS 

em 1918. Isso faz alguma diferença? Qual a importância do SUS? Você pode 

comparar esse elemento e emitir uma opinião. Esse é um exemplo, mas você 

pode utilizar outros.  
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Depois do texto há algumas fotos antigas, extraídas do texto da TV 

Senado sobre a gripe espanhola. Observe-as com atenção que elas podem 

ajudar na sua reflexão.   

A redação que você deve compor deve ter seu nome e seu número e 

série, e deverá ser-me entregue no retorno das aulas presenciais juntamente 

com os demais exercícios enviados. Abaixo estão os dois links e em seguida 

recortes de jornais, fotos de 1918.  

No site do senado, além do texto há um vídeo de 5 minutos, mas muito bom. 

Caso tenha interesse em ver o texto diretamente no site ou o vídeo, seguem 

os endereços eletrônicos:  

TV SENADO (vídeo) - https://www12.senado.leg.br/tv/programas/historias-

do-brasil/2020/05/gripe-espanhola-gripezinha-ou-filme-de-terror 

SENADO (texto) –  

https://www12.senado.leg.br/noticias/infograficos/2018/09/epidemia-de-gripe-

espanhola-no-brasil-mata-presidente-faz-escolas-aprovarem-todos-os-

alunos-e-leva-a-criacao-da-caipirinha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www12.senado.leg.br/tv/programas/historias-do-brasil/2020/05/gripe-espanhola-gripezinha-ou-filme-de-terror
https://www12.senado.leg.br/tv/programas/historias-do-brasil/2020/05/gripe-espanhola-gripezinha-ou-filme-de-terror
https://www12.senado.leg.br/noticias/infograficos/2018/09/epidemia-de-gripe-espanhola-no-brasil-mata-presidente-faz-escolas-aprovarem-todos-os-alunos-e-leva-a-criacao-da-caipirinha
https://www12.senado.leg.br/noticias/infograficos/2018/09/epidemia-de-gripe-espanhola-no-brasil-mata-presidente-faz-escolas-aprovarem-todos-os-alunos-e-leva-a-criacao-da-caipirinha
https://www12.senado.leg.br/noticias/infograficos/2018/09/epidemia-de-gripe-espanhola-no-brasil-mata-presidente-faz-escolas-aprovarem-todos-os-alunos-e-leva-a-criacao-da-caipirinha
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arece filme de terror. Cadáveres jazem na porta das casas, atraindo 

urubus. O ar é fétido. Os raros transeuntes andam a passos ligeiros, 

como se fugissem da misteriosa doença. Carroças surgem de tempos 

em tempos para, sem cuidado ou deferência, recolher os corpos, que 

seguem em pilhas para o cemitério. 

— Por toda parte, o pânico, o assombro, o horror! — exclama o deputado 

Sólon de Lucena (PB). 

Como os coveiros, em grande parte, estão acamados ou morreram, a 

polícia sai às ruas capturando os homens mais robustos e forçando-os a abrir 

covas e sepultar os cadáveres. Os mortos são tantos que não há caixões 

suficientes, os corpos são despejados em valas coletivas e o trabalho se 

estende pela madrugada adentro. 

— Esse grande flagelo parece zombar da fortaleza física do homem e 

deixa como rastro um número extraordinário de mortos e um exército de 

combalidos entregues à fraqueza, ao depauperamento, à quase invalidez — 

afirma o senador Jeronymo Monteiro (ES).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A primeira página da Gazeta 

de Notícias mostra o caos no 

Rio de Janeiro dominado 

pela gripe espanhola 
 

O filme de terror teve início em setembro de 1918, quando a gripe 

espanhola invadiu o Brasil. A violenta mutação do vírus da gripe veio a bordo 

do navio Demerara, procedente da Europa. Sem saber que trazia o vírus, o 

transatlântico desembarcou passageiros infectados no Recife, em Salvador e 

no Rio de Janeiro. 

No mês seguinte, o país inteiro já está submerso naquela que até hoje 

é a mais devastadora epidemia da sua história. 

A gripe espanhola, como indicam os discursos acima, domina os 

debates do Congresso Nacional. As falas dos parlamentares integram o 

P 
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acervo histórico do Arquivo do Senado e do Arquivo da Câmara, em Brasília, 

e mostram como o Brasil de 1918 se comporta diante da doença. 

Assim como outros prédios públicos do país, o Senado e a Câmara, no 

Rio de Janeiro (que tem o status de Distrito Federal), passam vários dias 

fechados. Não há funcionários suficientes para tocar as atividades 

burocráticas no auge da epidemia. Muitos convalescem e outros tantos 

morreram. 

Após vários dias combalido, o senador Paulo de Frontin (DF) é recebido 

com festa na volta ao Senado. 

— Tendo sido também vítima da espanhola e seriamente, Sua 

Excelência está aí rijo, cumprindo seus deveres com aquela atividade rara que  

todo reconhecemos - diz, num discurso de boas-vindas, o senador Victorino 

Monteiro (RS). 

 

Nem mesmo o presidente da República é poupado. Rodrigues Alves, 

eleito em março de 1918 para o segundo mandato, cai de cama “espanholado” 

e não toma posse. O vice, Delfim Moreira, assume interinamente em 

novembro, à espera da cura do titular. Rodrigues Alves, porém, morre em 

janeiro de 1919, e uma eleição fora de época é convocada. Entre as vítimas 

ilustres, também figura Olympio Nogueira, estrela do teatro e da música no 

Rio, bem no auge da carreira. 

            — Todas as classes, desde os humildes trabalhadores até aqueles que 

gozam do maior conforto na vida, foram alcançados pelo flagelo terrível, que 

bem parece universal — constata o deputado Sólon de Lucena. — Dir-se-ia 

que a morte, não satisfeita com a larga messe de vidas ceifadas nos campos 

de batalha europeus, quis, na sua ânsia de domínio, estender até nós os seus 

tentáculos. 

Lucena se refere à Primeira Guerra Mundial. Em outubro e novembro de 

1918, as manchetes dos jornais brasileiros se alternam entre a gripe 

espanhola no país e as negociações de paz na Europa. É justamente o vaivém 

de soldados que faz o vírus mortal tocar todos os cantos do planeta. 

Em todo o Brasil, os hospitais estão abarrotados. As escolas mandaram 

os alunos para casa. Os bondes trafegam quase vazios. Das alfaiatarias às 

quitandas, das lojas de tecido às barbearias, o comércio todo baixou as portas 

— à exceção das farmácias, onde os fregueses disputam a tapa pílulas e 

tônicos que prometem curar as vítimas da doença mortal. 
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Documento histórico do Arquivo do Senado mostra que dois funcionários da Casa 

morreram em dezembro de 1918 em decorrência da gripe espanhola 

 

A médica e historiadora Dilene do Nascimento, da Casa de Oswaldo 

Cruz, explica: 

— Nos subúrbios do Rio de Janeiro, as ruas ficam cheias de cadáveres 

porque as famílias ficam com medo de serem infectadas pelos mortos dentro 

de casa. Além disso, a medida facilita o trabalho de remoção das carroças da 

limpeza pública. 

Os parlamentares apresentam uma série de projetos de lei com o 

objetivo de, em diferentes frentes, combater a doença e amenizar seus efeitos. 

Uma das propostas determina a aprovação automática de todos os estudantes 

brasileiros, sem a necessidade dos exames finais. 

Citando sua própria experiência como professor da Escola Politécnica 

(atual escola de engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro), o 

senador Paulo de Frontin defende o projeto: 

— O momento em que se exige do estudante o máximo esforço são os 

últimos três meses do ano letivo, quando ele se prepara para o exame final. 

Exatamente nessa época, grande parte dos alunos foi atacada pela epidemia 

reinante e muitos falecerem. Na Escola Politécnica, choramos a perda de mais 

de um. Aqueles que se salvaram estão em uma convalescença que se pode 

considerar longe de ser completa. 

O senador Mendes de Almeida (MA), dono da Escola Técnica de Comércio 

Cândido Mendes (hoje Universidade Cândido Mendes), também no Rio, 

acrescenta:      

— Só na minha escola, mais de 35 professores não têm podido dar suas 

aulas por motivo de saúde. 
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Como 1918 já está chegando ao fim, o presidente interino Delfim Moreira 

acha mais prudente não esperar as votações do Senado e da Câmara e baixa 

em dezembro um decreto batendo o martelo de uma vez: aluno nenhum 

repetirá o ano letivo. 

Em outra linha, o deputado Celso Bayma (SC) redige um projeto de lei 

ampliando em 15 dias o prazo para o pagamento das dívidas que vencem em 

plena epidemia. De acordo com ele, a moratória é necessária porque muitos 

comerciantes baixaram as portas, deixaram de lucrar e, por tabela, ficaram 

impossibilitados de honrar seus compromissos com bancos e outros credores. 

— Os que vivem estes dias angustiosos sabem que a capital do país [Rio] 

tem necessidade de feriados, o mesmo sucedendo com a praça de São Paulo. 

Por esse meio, poderão os negociantes encobrir a situação aflitiva em que se 

encontram — acrescenta Bayma, sem, contudo, conseguir a aprovação do 

projeto. 

Faltam estatísticas confiáveis a respeito das vítimas no Brasil. Mesmo 

assim, não há dúvidas de que a epidemia é avassaladora. O gráfico de óbitos 

anuais da cidade de São Paulo mostra um salto gritante quando chega 1918. 

Num único dia, o Rio chega a registrar mil mortes. 

                 
O presidente eleito Rodrigues Alves e a estrela do teatro 

        e da música Olympio Nogueira, vítimas da gripe 
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A devastação também pode ser dimensionada pelas ausências na eleição 

para o Senado ocorrida apenas na cidade do Rio de Janeiro, fora de época, 

em novembro de 1918. A capital tem 36 mil eleitores registrados, mas apenas 

5 mil vão às urnas. Na eleição presidencial de oito meses antes, como 

comparação, 22 mil cariocas votaram. 

— A eleição de senador foi uma eleição sem eleitorado. Tanto vale dizer, 

não foi uma eleição — critica o senador Francisco Sá (CE), tentando, sem 

sucesso, anular a votação. 

O governo proíbe as aglomerações públicas. Os teatros e os cinemas 

são lacrados e lavados com desinfetante. Pela primeira vez, as pessoas ficam 

proibidas de ir aos cemitérios no Dia de Finados — não só para evitar a 

formação de multidões, mas também para impedir que se veja o estoque de 

corpos insepultos. 

— O que vemos são acontecimentos funestos, uma verdadeira 

hecatombe — resume o deputado Azevedo Sodré (RJ). 

Os jornais estão repletos de anúncios de remédios milagrosos que se 

dizem capazes de prevenir e curar a gripe. A oferta vai de água tônica de 

quinino a balas à base de ervas, de purgantes a fórmulas com canela. A 

procura é tão grande que as farmácias se aproveitam da situação e levam os 

preços às alturas. No Rio, a prefeitura reage tabelando o preço dos remédios. 

    Na cidade de São Paulo, a população em peso recorre a um remédio 

caseiro: cachaça com mel e limão. Em consequência, o preço do limão 

dispara, e a fruta some das mercearias. De acordo com o Instituto Brasileiro 

da Cachaça, foi dessa receita supostamente terapêutica que nasceu a 

caipirinha. Coincidência ou não, uma das peças de maior sucesso em São 

Paulo em 1918 é um musical chamado A Caipirinha. 

— A verdade é que a gripe não tem cura — diz o médico Lybio Martire 

Junior, presidente da Sociedade Brasileira de História da Medicina. — Diante 

daquela doença mortal nova e da falta de informação, a população ficou 

apavorada e acreditou em qualquer promessa de salvação. Até hoje é assim. 

Basta lembrar os primórdios da aids. 
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Policiais diante de “espanholado”: como não havia rede pública de saúde, doentes 

buscavam delegacias 

 
 

A epidemia de gripe espanhola escancara uma deficiência grave do 

Brasil: em termos de saúde, os pobres estão ao deus-dará. Não há hospitais 

públicos. Não é raro que as pessoas, assim que se descubram 

“espanholadas”, busquem socorro nas delegacias de polícia. Quem, aos 

trancos e barrancos, presta alguma assistência à população carente são 

instituições de caridade, como as Santas Casas e a Cruz Vermelha. 

— As famílias ricas são menos atingidas do que as famílias pobres 

porque se refugiam em fazendas no interior do país, mantendo distância do 

vírus — conta o historiador Leandro Carvalho, professor do Instituto Federal 

de Goiás e autor de dois  estudos sobre a epidemia de 1918. 

Dada a multidão que morre todos os dias, começa a correr no Rio a 

história de que a Santa Casa de Misericórdia, para abrir novos leitos, acelera 

a morte dos doentes em estado terminal. Isso se daria por meio de um chá 

envenenado administrado aos pacientes na calada da noite. Nasce, assim, a 

lenda do chá da meia-noite. Os jornais apelidam o hospital de Casa do Diabo. 

O deputado Azevedo Sodré fica indignado com a campanha de 

difamação contra a Santa Casa carioca: e pelo abandono em que se achou, 

revoltou-se contra a Santa Casa de Misericórdia, que representa quase toda 

a assistência pública desta capital. O povo parece não saber que a Santa 

Casa, afora um subsídio pequeno que lhe concede o governo, vive do favor 

do público, desse espírito de filantropia tão vivo no seio da nossa população. 

No auge da crise, prefeitos e governadores se dão conta de que não 

podem permanecer de braços cruzados. Com certo atraso, distribuem 

remédios e alimentos, improvisam enfermarias em escolas, clubes e igrejas e 

convocam médicos particulares e estudantes de medicina. 
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No âmbito federal, o que existe é a Diretoria-Geral de Saúde Pública, 

subordinada ao Ministério da Justiça, mas com atuação bastante tímida, 

cuidando apenas da barreira sanitária dos  portos e da higiene da capital do 

país. 

O deputado Sodré afirma que a culpa da epidemia não é da Santa Casa, 

mas sim da Diretoria-Geral da Saúde Pública, por ter subestimado as notícias 

da gripe espanhola no exterior e não ter imposto quarentena aos navios vindos 

de fora, como o Demerara. 

— Mesmo dias depois, ao irromperem os primeiros casos no Brasil, 

reinava em nossa repartição sanitária a mesma ignorância máxima. 

Presenciamos uma quase falência dos nossos serviços de higiene e 

assistência públicas. 

Sodré, então, apresenta um projeto de lei que previa a promoção da 

diretoria a Ministério da Saúde Pública. 

— Salvemos ao menos as aparências. Se ao governo não sorri a ideia 

de um Ministério da Saúde Pública, que nos diga o que pretende fazer, para 

que nós, o Congresso Nacional, inteirados do seu desejo, nos movamos, 

discutamos e resolvamos consoante as nossas funções no sistema 

representativo que rege o país. 
 

 

Apesar dos apelos, o projeto não avança. De qualquer forma, o susto da 

gripe espanhola faz o governo se mexer. Um ano mais tarde, na virada de 

1919 para 1920, o Congresso Nacional aprova e o presidente Epitácio Pessôa 

sanciona uma decisiva reforma na estrutura federal de saúde. 

A acanhada diretoria cresce, ganha responsabilidades e é rebatizada de 

Departamento Nacional de Saúde Pública. O novo departamento atua no 
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combate à lepra, à tuberculose, à malária e às doenças venéreas. O escopo 

agora é nacional. 

Assim, de forma indireta, a gripe espanhola planta tanto a semente do 

Ministério da Saúde, que surgirá em 1930 (como Ministério dos Negócios da 

Saúde e da Educação Pública), quanto a do Sistema Único de Saúde (SUS), 

que será previsto na Constituição de 1988. 

       Do mesmo modo abrupto com que chega ao Brasil, a gripe espanhola 

desaparece com velocidade. Em dezembro de 1918, já são raros os 

contágios no país. Foram tantas as pessoas infectadas entre os meses de 

setembro e novembro não que o vírus praticamente tem mais a quem atacar. 

 

Enfim terminado o filme de terror, os cariocas usam o Carnaval do ano 

seguinte como forma de exorcizar o fantasma da gripe espanhola. O Rio de 

Janeiro assiste em 1919, nos bailes e nos blocos de rua, àquela que talvez 

tenha sido a folia mais desenfreada de que se tem notícia na cidade. Das 

marchinhas no Carnaval de 1919, os cariocas caem na folia em blocos e aos 

carros alegóricos, os bailes que têm como tema o chá da meia-noite, símbolo 

da festa é um só: o chá da meia-noite — que agora não bota medo em mais 

ninguém. 

— O povo, não sabendo a quem incriminar pela desgraça que o ferira.  
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Caso você se interesse pelo assunto e queira saber mais, é possível 

baixar quatro livros gratuitos e muito bons sobre a História do Brasil no site do 

Senado. No volume 4, da página 82 a 91, há um interessante texto sobre o 

combate à gripe espanhola no Brasil. O endereço para baixar os livros é: 

https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/arquivo-s 

 

Imagens do ano de 1918 

 

 

 

 

 

 

 

https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/arquivo-s
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Jornal do Recife noticia a chegada do Demerara a capital pernambucana em 

9 de setembro de 1918 sem saber, navio carrega o vírus da gripe espanhola. 

 

 

Nota do jornal A Noite critica a prefeitura do Rio por forçar cidadãos comuns 

a enterrar cadáveres durante a epidemia de gripe espanhola. 
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A primeira página da Gazeta de Notícias mostra o caos no Rio de Janeiro 

dominado pela gripe espanhola. 

 

 

A Gazeta de Notícias critica o governo federal pelo imobilismo diante da 

disseminação da epidemia. 
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Gráfico comparativo das vítimas de guerras e da gripe espanhola. 

 

Referências:  

SENADO FEDERAL. Em 1918, gripe espanhola espalha morte e pânico, faz escolas aprovarem todos 

os alunos e leva à criação da caipirinha. Disponível 

 em: https://www12.senado.leg.br/noticias/infograficos/2018/09/epidemia-de-gripe-espanhola-no-brasil-mata-

presidente-faz-escolas-aprovarem-todos-os-alunos-e-leva-a-criacao-da-caipirinha. Acessado em 03/06/2020. 

08:24h.  

SENADO FEDERAL. Histórias do Brasil. Gripe espanhola: gripezinha ou filme de terror? Disponível em: 

https://www12.senado.leg.br/tv/programas/historias-do-brasil/2020/05/gripe-espanhola-gripezinha-ou-filme-

de-terror. Acessado em 03/04/2020. 20:30h.  

 
 

5ª A – ARTE – PROFª GISLAINE PERDON  
 
 
Objetivo: Analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, 
material e imaterial, com suas histórias e diferentes visões de mundo. 
 

https://www12.senado.leg.br/noticias/infograficos/2018/09/epidemia-de-gripe-espanhola-no-brasil-mata-presidente-faz-escolas-aprovarem-todos-os-alunos-e-leva-a-criacao-da-caipirinha
https://www12.senado.leg.br/noticias/infograficos/2018/09/epidemia-de-gripe-espanhola-no-brasil-mata-presidente-faz-escolas-aprovarem-todos-os-alunos-e-leva-a-criacao-da-caipirinha
https://www12.senado.leg.br/tv/programas/historias-do-brasil/2020/05/gripe-espanhola-gripezinha-ou-filme-de-terror
https://www12.senado.leg.br/tv/programas/historias-do-brasil/2020/05/gripe-espanhola-gripezinha-ou-filme-de-terror
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Contextualização: Nesta aula vamos continuar o estudo sobre patrimônio 
cultural.  
 

PATRIMÔNIO CULTURAL 
 

Na semana passada vocês leram o que é um patrimônio cultural e que a 
UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Cultura, Ciência e 
Educação) é o órgão responsável pela definição de regras do patrimônio 
cultural da humanidade. 
 
O Patrimônio Cultural Mundial é composto por monumentos, grupos de 
edifícios ou sítios que tenham um excepcional e universal valor histórico, 
estético, arqueológico, científico, etnológico ou antropológico. 
 

Lista de alguns bens que fazem parte do patrimônio histórico mundial: 

 

                               Torre de Pisa (Itália) 
https://segredosdomundo.r7.com/torre-de-pisa/ 

                          
Estatua da Liberdade (Estados Unidos) 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1tua_da_Liberdade  

 
 

  O IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) é o órgão 

que atua no Brasil, na gestão proteção e preservação do patrimônio histórico 

e artístico brasileiro.   

 

 

Lista de alguns patrimônios históricos do Brasil:  
 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

https://segredosdomundo.r7.com/torre-de-pisa/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1tua_da_Liberdade
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 Estação da Luz (São Paulo) 
                https://www.infoescola.com/sao-paulo/estacao-da-luz/ 

                                    
Pelourinho (Bahia) 
https://guia.melhoresdestinos.com.br/fotos-salvador-16-116-p.html  

 

Além do patrimônio cultural que vocês acabaram de ver, existe também o 

patrimônio natural, as formações físicas, biológicas e geológicas excepcionais, 

habitats de espécies animais e vegetais ameaçadas e áreas que tenham valor 

científico, de conservação ou estético excepcional. 

 

Ilha de Fernando de Noronha – PE 
https://guia.melhoresdestinos.com.br/fernando-de-noronha-72-c.html 

                        
Parque Nacional do Iguaçu – PA 
https://guia.melhoresdestinos.com.br/fotos-foz-do-iguacu-85-725-p.html  

   

Se você já visitou um destes patrimônios culturais e naturais, ou outro 

patrimônio e tiver uma fotografia, compartilhe com a professora pelo 

”whatsapp” da turma ou pelo “facebook” do Zilda Gomes, para que a 

professora possa incluir na próxima atividade que será postada na plataforma. 

 
 

  

https://www.infoescola.com/sao-paulo/estacao-da-luz/
https://guia.melhoresdestinos.com.br/fotos-salvador-16-116-p.html
https://guia.melhoresdestinos.com.br/fernando-de-noronha-72-c.html
https://guia.melhoresdestinos.com.br/fotos-foz-do-iguacu-85-725-p.html

