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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

 E.M. Prof.ª “ZILDA GOMES DOS REIS DE ALMEIDA” 
       Rua Maria Amélia, 100 – Jardim Bela Vista – Diadema – Telefone: 4044-6283 

 

SEMANA  DE  08  a 12  DE  JUNHO   

ATIVIDADES DE INGLÊS  
PROFESSORA VERA CALVE 

8ª SÉRIE 
 

OBJETIVOS: Conhecer a elaboração de um currículo em inglês 

          Conhecer algumas profissões em inglês.  

 Ampliar o vocabulário em inglês sobre o tema. 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO:   

 A partir desta semana corrigiremos as atividades anteriores. 

 Aproveitando que vocês trabalharam com elaboração de currículo em 

língua portuguesa vamos tentar aproximá-lo o mais possível em inglês.  

          Para isso, analisaremos algumas características da língua inglesa a 

partir dos itens que devem constar em um currículo. 
          

Conteúdo da atividade elaborado pela professora. 
 

1. Em inglês, pode se chamar RÉSUMÉ (por ser uma palavra francesa tem 

acento, mas também pode-se encontrar RESUME sem acento) ou 

CURRICULUM  VITAE  - CV. O uso basicamente, depende do local para qual 

você está enviando o documento: 
 

 Nos EUA e no Canadá: Use RÉSUMÉ. 
 Inglaterra: Use CV. 
 No resto do mundo: Você pode usar as duas palavras. 

 

2. Informações pessoais: Alguns itens são iguais ao currículo em português          
CABEÇALHO = HEADING: devem conter os dados pessoais e de contato, 
porém, não é necessário número de documentos. No topo, em negrito e em 
letras maiores deve constar o nome completo – FULL NAME 

 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 
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Nome: NAME                  Sobrenome: SURNAME 
 
 PHONE NUMBER = nº de telefone: Use DDI do Brasil (55). 

 

 ADDRESS = endereço: em inglês há diferença na escrita de endereços:  
 Primeiro escreve-se o número, a rua, o complemento se houver, 

a cidade, a sigla do estado, o CEP e o país. 
 Nos EUA não é indicado o bairro, que já está implícito no CEP.  
 

Exemplo:  
Rua Gato Preto, 145, apartamento 73, Diadema, SP, 09891050, Brasil 
 

BLACK  CAT ST, 145, APT Nº 73, DIADEMA, SP, 09891050, BRAZIL 
 

 E-MAIL = é escrito como em português  
 

 
Pode-se usar abreviações: 

PORTUGUES INGLES ABREV. 

ALAMEDA, TRAVESSA LANE  LN 

APARTAMENTO APARTMENT APT 

AVENIDA AVENUE AVE 

CAIXA POSTAL PO BOX ---- 

CIDADE CITY ---- 

ESTADO STATE ---- 

ESTRADA OU RODOVIA ROAD RD 

PAÍS COUNTRY ---- 

RUA STREET ST 

ZIP CODE CEP 999990000 

 

FONTES DE PESQUISA: não é preciso acessar 

www.inglesonline.com.br/como-escrever-enderecos-em-ingles/ 

https://www.yazigi.com.br/noticias/ingles/como-escrever-enderecos-em-

ingleshttps://www.inglesonline.com.br/como-escrever-enderecos-em-ingles/ 
 
 

AGORA faça o cabeçalho do currículo com seus dados: 
 
 
 
Correção de atividades da Semana I: 
As respostas da primeira atividade são pessoais. 
 
 

https://www.linkedin.com/
http://www.inglesonline.com.br/como-escrever-enderecos-em-ingles/
https://www.yazigi.com.br/noticias/ingles/como-escrever-enderecos-em-ingles
https://www.yazigi.com.br/noticias/ingles/como-escrever-enderecos-em-ingles
https://www.inglesonline.com.br/como-escrever-enderecos-em-ingles/
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8ªA  - LINGUA  PORTUGUESA   

Prof JUCELIA RODRIGUES SILVA 

 

Espero que estejam todos bem, vamos nessa semana continuar nossos estudos sobre o gênero 

jornalístico. 

 

Atividade 1 

 Objetivo:  

 Ler e interpretar a notícia: “Multa para quem for flagrado sem máscara 
será de até R$ 267 mil”  

 -Localizar e registrar as informações.  

 -Identificar e analisar os sinais de pontuação.  

 -Incentivar a leitura de textos jornalísticos.  
 

Contextualização: 
 Na aula da semana passada, demos início aos estudos referentes ao gênero 
textual jornalístico: notícia e reportagem. Vamos continuar os as atividades, 
desta semana, lendo e refletindo sobre notícia abaixo.  
 
Atividade: Leia a notícia, reflita sobre o assunto principal e responda 
as questões no seu caderno.   
 
 
NOTÍCIA:  
Multa para quem for flagrado sem máscara será de até R$ 267 mil   
  
Além do valor em dinheiro, infração pode acarretar em prisão para quem 
descumprir determinação que começa a valer amanhã em todo o Estado  
 

Anderson Fattori  
Do Diário do Grande ABC   
06/05/2020 | 00:01   
Quem for flagrado sem máscara a partir de amanhã no Estado de São Paulo 
corre o risco de receber multa que varia de R$ 267 a R$ 267 mil, além de 
detenção por até um ano. A punição está prevista no decreto publicado no 
Diário Oficial do Estado de ontem pelo governador João Doria (PSDB) como 
medida de contenção ao novo coronavírus.  
  
Apesar de entrar em vigor amanhã, desde segunda-feira a máscara já é 
exigida para passageiros dos ônibus intermunicipais, do Metrô e dos trens da 
CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). Quatro cidades do 
Grande ABC – Santo André, São Caetano, Mauá e Ribeirão Pires – também 
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emitiram decretos obrigando o item nos coletivos municipais, 
estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, além de táxis e carros 
de aplicativo. 
   
O decreto publicado ontem foi feito com base em recomendações do Centro 
de Contingência do Coronavírus, do governo estadual e também do Ministério 
da Saúde. Segundo Doria, a medida é necessária para conter a disseminação 
da doença e garantir o funcionamento dos serviços de saúde. As máscaras 
são obrigatórias “nos espaços de acesso aberto ao público, incluídos os bens 
de uso comum da população”, no interior de estabelecimentos comerciais que 
ainda estejam abertos (como farmácias, supermercados, oficinas mecânicas 
etc.) e em repartições públicas. Tanto para frequentadores quanto para 
funcionários.  
As punições para quem for flagrado sem o item incluem advertência, multa em 
dinheiro e a interdição do local onde a regra está sendo descumprida. O 
fechamento poderá ser total o parcial. As prefeituras podem ainda publicar 
decretos endurecendo a medida e aumentando a pena, como, por exemplo, 
incluir também doações de cestas básicas para quem desobedecer a regra.   
  
O texto determina ainda que quem descumprir a medida poderá ser acusado 
dos crimes de infração de medida sanitária preventiva, previsto no Código 
Penal (e que tem pena estabelecida de detenção de um mês a um ano e 
multa), e desobediência, cuja pena é a detenção de 15 dias a seis meses, 
além de multa. 
  
A fiscalização do uso da máscara ficará a cargo das prefeituras, que devem 
utilizar o efetivo da GCM (Guarda Civil Municipal), entre outros agentes.  
 
APELO   
O coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, 
David Uip, cobrou ontem agilidade do Ministério da Saúde para a entrega de 
aparelhos e respiradores usados no tratamento de pacientes da Covid-19 em 
leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). “Preciso reiterar o apelo que 
fizemos na reunião do governador (João Doria) com o Ministério da Saúde.  
 

Precisamos urgentemente ser atendidos”, cobrou Uip. “Não adianta termos 
aparelhos e respiradores para agosto. É agora”, afirmou o coordenador. 
Segundo o secretário de Saúde do Estado, José Henrique Germann, “algumas 
coisas” que foram solicitadas ao Ministério da Saúde chegaram, mas “uma boa 
parte não foi possível oferecerem”. Germann também classificou a relação 
com o Ministério da Saúde como “boa”. Segundo o secretário, o Estado 
também aguarda a entrega de 3.000 respiradores, comprados pelo governo 
de São Paulo, que irão chegar gradativamente em lotes de 500. (com 
Agências)  
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 Responda as questões no seu caderno.  
 

a) Qual é a manchete da notícia?  
b) Qual é o título?  
c) Quais informações sobre a notícia você obtém lendo o primeiro parágrafo, 
que é o “lead”?  
d) Qual é o valor da multa para quem não utilizar a máscara a partir do dia 7 
de maio?  
e) Qual é o objetivo da utilização da máscara dentro dos espaços abertos ao 
público?  
f) Nos sexto e sétimo parágrafos da notícia, qual é o APELO que o David 
Uip faz ao Ministério da Saúde?  
g) Qual é o assunto principal da notícia?  
h) Você e sua família já estão utilizando a máscara como recurso de 
prevenção?  
  
 

Atividade 2 

Objetivos:  

- Elaborar uma reportagem de autoria. 

- Organizar o texto de acordo com as características  da reportagem. 

- Ler e revisar  o texto elaborado. 

Contextualização: Na aula da semana passada, dando continuidade ao 
gênero textual jornalístico, vocês leram e realizaram a interpretação da 
reportagem: ”Especialistas apontam para aumento da violência 
doméstica”, assim como refletiram sobre as representações e pontuações 
gráficas  presentes no texto. Nesta semana, vocês irão elaborar uma 
reportagem de autoria.  
 

Vocês já possuem a estrutura do texto jornalístico nas atividades passadas. 

Mas estou apresentando um modelo para orientar vocês na atividade abaixo. 

Se tiverem dúvidas, leiam as orientações  ou perguntem as suas dúvidas no 

grupo de whatSapp da turma. Bons estudos! 

 

 Leia as orientações iniciais: 

 Dica: Para elaborar a reportagem, é importante você pensar em um 

assunto interessante; depois leia alguns textos de jornais; assista 

reportagem na internet ou na televisão  sobre o tema; faça anotações  
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e registros escritos, que avaliar importantes, para sua reportagem em 

seu caderno. 

Deixe para elaborar o parágrafo da lead por último, porque é o resumo 

da reportagem. 

Exemplo: 

Se você selecionar o assunto do “Auxilio Emergencial de R$ 600,00”, 

procure as informações: quantas pessoas receberam?; quantas estão 

aguardando?; quais eram os critérios para receber ?; quais as 

dificuldades para sacar o dinheiro?; houve fraudes ocorridas durante o 

processo?; quantas parcelas estão previstas?; procure trechos de falas 

e entrevistas  de pessoas que receberam ou que estão aguardando. 

Rascunho:  

Após essas pesquisas, você terá informações e ideias para elaborar a 

sua reportagem de autoria. Então faça um rascunho, que é um texto 

inicial. Depois leia e vá organizando os parágrafos seguindo o modelo 

da estrutura textual de uma reportagem. 

Organização dos parágrafos: 

Inicie os parágrafos com letra maiúscula e não se esqueçam dos sinais 
de pontuação. 

Lembre-se que você é o (a) jornalista, então o texto precisa estar escrito 

na 3ª pessoa do singular ou plural.  Exemplo: (Ela ou Ele; Elas ou Eles).  

 

Atividade: 

1. Elabore uma reportagem sobre um assunto da atualidade conforme as 

orientações acima. Cada retângulo representa o espaço para uma 

informação que vai compor a reportagem que você vai escrever. 

 

Escolha uma Imagem que esteja associada à manchete. Pode fazer 

um Desenho. 
 

 

Escreva um Título para especificar o assunto que será abordado. 
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Escreva, no 1º parágrafo, a Lead, que é o parágrafo que contém 

um resumo da reportagem. 

 

 

Escreva, no  2º parágrafo, Informações sobre o fato pesquisado.  

 

 

Escreva, no 3º parágrafo, Dados Numéricos comparando a 

situação do fato abordado. 

 

 

Escreva, no 4º parágrafo, o Trecho da  fala de uma pessoa 

entrevistada. Não se esqueça de escrever o nome da pessoa e a 

profissão.  

 

 

Escreva, no 5º parágrafo, o Trecho de outra pessoa entrevistada. 

Não se esqueça de escrever o nome e a profissão da pessoa.  

 

 

Escreva, no 6º parágrafo, a Conclusão da reportagem. Realizando 

uma sugestão ou fazendo um encaminhamento.  

 

 

Você pode acrescentar mais parágrafos, na sua reportagem, se houver 

necessidade e informações significativas  

 

 

ATIVIDADE DE MATEMÁTICA – 8ª SÉRIE – Prof. Luiz Donizeti 

  

OBJETIVOS DA ATIVIDADE 

 Compreender o conceito de perímetro; 

 Resolver problemas do cotidiano envolvendo unidades de medidas e 

perímetro de figuras planas. 
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Caros alunos: 

 Nesta semana iniciaremos o estudo de perímetro de figuras geométricas 

planas. No nosso dia a dia nos deparamos com figuras de formatos diferentes. 

As formas mais comuns são as figuras triangulares, quadradas, retangulares 

e circulares. Começaremos com o estudo do perímetro do retângulo, cuja 

forma está presente em portas e janelas, capas de livros e cadernos, mesas e 

balcões, terrenos e campos de futebol.  

 Leiam a seguir a definição de perímetro e observem atentamente o 

exemplo resolvido. Para começar, vamos resolver problemas mais simples e, 

nas próximas semanas, aprofundaremos  o estudo desse conceito. 

PERÍMETRO: “É a soma das medidas dos lados de uma figura plana” 

EXEMPLO:  

a) Qual o perímetro do retângulo abaixo? 

 

De acordo com a definição acima, devemos somar as medidas dos lados do 

retângulo para calcular o seu perímetro. 

P = 10 + 9 + 10 + 9 = 38 cm 

Então, o perímetro desse retângulo é igual a 38 cm. 

b) Imaginem agora a seguinte situação: Um pedreiro precisa calcular quantos 

metros de muro serão necessários para cercar um terreno retangular com 8 

metros de frente por 20 metros de comprimento. Como ele deve proceder? 

Solução: O pedreiro deve calcular o perímetro do terreno, isto é, somar as 

medidas dos lados. 

8 + 20 + 8 + 20 = 56metros 

Resposta: 56m de muro. 
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O problema pode ser representado por uma figura: 

               8 

 

    20                  20 

 

               8 

PROBLEMAS 

1- Um campo de futebol de formato retangular tem 100 metros de largura por 

70 metros de comprimento. Calcule o perímetro desse campo. 

2- Um fazendeiro pretende cercar um terreno retangular de 120 m de 

comprimento por 90 m de largura. Sabe-se que a cerca terá 5 fios de arame. 

Quantos metros de arame serão necessários para fazer a cerca?  

3- Qual é o perímetro de um terreno retangular de 7,8 m de largura e 12,4 m 

de comprimento?  

4- Uma cerca foi construída em volta de um terreno retangular de 22 m de 

comprimento e 36 m de largura. O portão que dá acesso ao terreno tem 3m 

de comprimento. Quantos metros de cerca foram construídos neste terreno?  

5- Quantos metros de muro serão necessários para fechar um terreno 

retangular com 12m de largura por 20m de comprimento? 

 
 

ATIVIDADE DE CIÊNCIAS 8ª série  

Prof.ª Lilian Farah 

Semana – 08/06 a 12/06/2020 

Objetivos – Reconhecer que muitos elementos químicos fazem parte da 
constituição do organismo humano. 

Contextualização – Nas últimas aulas você estudou que os elementos 

químicos estão classificados em grupos na Tabela Periódica de acordo com 

as propriedades e características das substâncias simples formadas por eles. 

Na aula de hoje você verificará, através de atividade, que muitos desses 

elementos compõem o organismo humano. 

I- Procedimento- Copie as questões abaixo e as responda em seu caderno. 
 

Atividade 
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I- A imagem abaixo mostra, em porcentagem, a quantidade que cada um dos 
elementos químicos está em nosso organismo. Observe com atenção e 
responda as questões. 

 

II- Responda: 

a) Qual o elemento químico é o que está em maior quantidade formando o 

corpo humano? 

b) Qual a porcentagem de Carbono no organismo humano? 

c) O Cálcio é um elemento importante na formação dos ossos. Em que 

porcentagem ele compõem o organismo?  

d) Consultando a Tabela Periódica escreva o símbolo do Selênio e do 

Potássio. 

e) Cite o nome de dois metais que compõem o corpo humano.  

 

II – Procedimento- confira suas respostas. 

Correção dos exercícios (semana 01 a 05 de junho) 

I – Para cada definição abaixo escreva se são características dos Metais, 
Ametais (não metais), Gases nobres ou Hidrogênio: 

a) Bons condutores de calor. Metais (exemplo) 

b) Não são dúcteis. Ametais 

c) Não podem ser transformados em lâminas. Ametais ou gases nobres 

d) O Flúor é um de seus representantes. Ametal 
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e) Com eles é feito fio elétrico. Metais 

f) São utilizados em anúncios luminosos. Gases Nobres 

g) Elemento mais abundante do Universo. Hidrogênio 
 

II- Consultando a tabela periódica escreva para cada elemento: Metal, Ametal, 
Gás nobre. (observe a cor que representa cada grupo) 

a) Oxigênio - ametal – (exemplo) 

b) Ferro - metal 

c) Enxofre - ametal 

d) Ouro - metal  

e) Neônio - gás nobre  

f) Estanho - metal 

g) Cobre – metal                               

h) Fósforo – ametal      Bom estudo! 

          Proteja-se! Use Máscara! 
 

Exercícios elaborados  pela Profª Lilian Farah a partir de dados da imagem. 

 
 
 
GEOGRAFIA 

Atividade – 8ª série – 9ª semana – 08-06 a 12-06 

 

Conteúdo: União Européia 

Objetivo principal: 

Entender que a U.E. é um bloco de países que cooperam entre si em vários 

aspectos. 

Contextualização: 

Estudaremos agora um importante bloco econômico no contexto do mundo 

globalizado. Anote o que quiser perguntar ao professor a respeito. 

 

Atividade: 

1. Responda de acordo com o texto: 
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“A União Europeia (UE) é uma união económica e política de 27 Estados-

membros independentes situados principalmente na Europa. A UE tem as 

suas origens na Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA) e na 

Comunidade Económica Europeia (CEE), formadas por seis países em 1957.” 

(WIKIPÉDIA, 2020) 

a. O que ocorreu em 1957? 

b. De que maneira os países da União Européia estão unidos? 

“Incluindo os territórios ultramarinos dos Estados-membros, a UE tem vários 

tipos de clima, que vão do ártico até o tropical. A maioria das pessoas vivem 

em áreas com clima mediterrâneo (sul da Europa), clima temperado marítimo 

(Europa Ocidental), ou [em um clima com] um verão quente ou clima 

continental hemiboreal (Europa Oriental).” (WIKIPÉDIA, 2020) 

c. A União Européia possui apenas um tipo de clima? Transcreva a parte 

do texto que justifica a sua resposta. 

 

 

2. Abaixo você tem um mapa da União Européia (UNIÃO EUROPÉIA, 

2020). Os países que dela fazem parte são os que estão coloridos. Os 

países que não fazem parte dela são os que estão em cor bege. 
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Identifique no mapa: 

a) Alguns países que se localizam na parte norte da U.E. (parte de cima do 

mapa) 
 

b) Alguns países que fazem parte do bloco da U.E. 

c) Alguns países que NÃO fazem parte do bloco da U.E. 

 

Referências utilizadas: 

WIKIPEDIA. União Européia. 2020. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Europeia. 

Acesso em: 1 jun. 2020. 

UNIÃO EUROPÉIA. Versão em formato de leitura fácil - A União Europeia. [2020]. Mapa publicado no site 

oficial da União Européia. Disponível em:  

https://europa.eu/european-union/about-eu/easy-to-read_pt. Acesso em: 1 jun. 2020. 

 
 

HISTÓRIA 

ATIVIDADE PARA A TURMA DE 8ª SÉRIE  
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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.  

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.   
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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 Montero (ES).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A primeira página da Gazetade 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 

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. 
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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. 

No âmbito federal, o que existe é a Diretoria-Geral de Saúde Pública, 

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

combate à lepra, à tuberculose, à malária e às doenças venéreas. O escopo 

agora é nacional. 
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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 

 

 

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. 

 

https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/arquivo-s
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Nota do jornal A Noite critica a prefeitura do Rio por forçar cidadãos comuns 

a enterrar cadáveres durante a epidemia de gripe espanhola. 

 

 

A primeira página da Gazeta de Notícias mostra o caos no Rio de Janeiro 

dominado pela gripe espanhola. 
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A Gazeta de Notícias critica o governo federal pelo imobilismo diante da 

disseminação da epidemia. 

 

 

Gráfico comparativo das vítimas de guerras e da gripe espanhola. 

 

Referências:  
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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.  

 

 
8ª 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. 
 
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: 

 

Pirâmides de Gizé (Egito)  
https://pt.wikipedia.org/wiki/Necr%C3%B3pole_de_Giz%C3%A9 

 

                           
  Machu Picchu Peru 
http://blogcitc.blogspot.com/2012/03/ 

         much-more-than-machu-picchu.html 

 
 

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
https://pt.wikipedia.org/wiki/Necr%C3%B3pole_de_Giz%C3%A9
http://blogcitc.blogspot.com/2012/03/
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Muralha da China (China)                                             
https://pt.wikipedia.org/wiki/Muralha_da_China 
 

           

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

  

Coliseu de Roma (Itália), 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coliseu 

                    
                         Palácio de Versalhes (França) 

               https://pt.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1cio de_Versalhes 

  

 

 

 

 

 

 

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

A1tua_da_Liberdade 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Muralha_da_China
https://segredosdomundo.r7.com/torre-de-pisa/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coliseu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1cio%20de_Versalhes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%25%20A1tua_da_Liberdade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%25%20A1tua_da_Liberdade
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     Torre Eiffel (França)                           Acrópole de Atenas (Grécia).       
https://pt.wikipedia.org/wiki/Torre_Eiffel         https://www.agreciadoseujeito.com/acropole/  

 

 

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:  

 

      Centro Histórico de Olinda (Pernambuco) 
       https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_Hist%C3%B3rico_de_Olinda 
 

                         

Cidade Histórica de Ouro Preto (MG) 
https://guia.melhoresdestinos.com.br/fotos-ouro-preto-206-2575-p.html  

 

 

 

 

 

 

 
   

https://pt.wikipedia.org/wiki/Torre_Eiffel
https://www.agreciadoseujeito.com/acropole/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_Hist%C3%B3rico_de_Olinda
https://guia.melhoresdestinos.com.br/fotos-ouro-preto-206-2575-p.html
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Pelourinho (Bahia) 

https://guia.melhoresdestinos.com.br/fotos-    

salvador-16-116-p.html 

                  
Estação da Luz (São Paulo) 

https://www.infoescola.com/sao-    

paulo/estacao-da-luz/  

    

 

        Ruínas de São Miguel das Missões (RS)  
          https://www.viagensecaminhos.com/2016/09/                        

          ruinas-de-sao-miguel-das-missoes-rs.html 

                     
Cristo Redentor (Rio de Janeiro) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristo_Redentor  
 

https://guia.melhoresdestinos.com.br/fotos-%20%20%20salvador-16-116-p.html
https://guia.melhoresdestinos.com.br/fotos-%20%20%20salvador-16-116-p.html
https://www.infoescola.com/sao-%20%20%20%20paulo/estacao-da-luz/
https://www.infoescola.com/sao-%20%20%20%20paulo/estacao-da-luz/
https://www.viagensecaminhos.com/2016/09/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ruinas-de-sao-miguel-das-missoes-rs.html
https://www.viagensecaminhos.com/2016/09/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ruinas-de-sao-miguel-das-missoes-rs.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristo_Redentor
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                  Conjunto Urbanístico de Brasília 

            http://portal.iphan.gov.br/df/pagina/detalhes/1271 

 

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. 
 

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

   

 

 
Complexo de áreas protegidas do Pantanal – MS 

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/40 

 

 

http://portal.iphan.gov.br/df/pagina/detalhes/1271
https://guia.melhoresdestinos.com.br/fotos-foz-do-iguacu-85-725-p.html
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/40
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Ilha de Fernando de Noronha – PE 

https://guia.melhoresdestinos.com.br/fernando-de-noronha-72-c.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://guia.melhoresdestinos.com.br/fernando-de-noronha-72-c.html

