
 

 INSTITUTO MUNICIPAL HELENA ANTIPOFF 

Olá! 

Meu nome é Laura e meu sinal é esse. 

Tudo bem? Então... estamos vivendo agora um momento bem diferente. Isso por causa do 

coronavírus, que é uma doença que se propaga pelo contato físico, pelas vias respiratórias, 

pelas partes do rosto, boca, olhos, as mãos.... Por isso, devemos mantê-las limpas, lavar com 

sabão e água, sempre em todos os momentos ou usando também, o álcool gel, mantendo a 

higienização em nossas casas, evitando assim nos contaminarmos e aos outros. 

Mas, o “ficar em casa” é ficarmos em nossas casas, não porque seja férias ou um ‘feriadão’, 

mas o momento de evitarmos esse contato físico com as pessoas. Apesar de alguns serem 

jovens e não se acharem no grupo de risco, tem que pensar nas pessoas idosas, nossos avós, 

nos familiares que tenham problemas de saúde, como a diabetes, evitar o contato com as 

pessoas gestantes.... por isso a necessidade de ficarmos em casa. Para evitarmos a 

transmissão da doença. 

Isso não impede de contatarmos nossos amigos pelas redes sociais, pelo zap, filmando ou 

de aproveitar para ver, na internet, conteúdos que tragam conhecimento e informações, para 

quando voltarmos às aulas, estarmos bem informados sobre os acontecimentos. 

Por favor, fiquem calmos, em casa e em breve estaremos de volta, e vocês se reencontrarão 

com seus colegas, ok? 

Fiquem bem! Tchau! 

Instituto Municipal Helena Antipoff (IHA) 
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O Rio é uma grande metrópole! Diariamente, os jornais trazem informações para nossa 

população, não é mesmo? 

Qual o assunto apresentado na primeira página do jornal Extra, no sábado, 14 de março de 

2020? 

________________________________________________________________________ 

Qual o significado da palavra “propagação”? 

________________________________________________________________________ 

Observe um trecho destacado da primeira página do jornal “ESCOLAS PÚBLICAS E 

PRIVADAS SEM AULAS”. Trata-se de uma OPINIÃO ou de um FATO? 

_______________________________________________________________________ 

Pesquise no dicionário o sentido da palavra “acesso”. 

________________________________________________________________________ 

O jornal é um importante meio de comunicação. Todos os dias circulam pelo mundo 

publicações com notícias recentes e muitas informações de utilidade pública. 

Na primeira página desse jornal, lemos a seguinte manchete “NOVA GUERRA DO 

RIO”. 

A manchete é importante. Geralmente é grafada de maneira diferente (letras 

grandes/negrito), objetivando chamar a atenção do leitor. 

Crie uma manchete, bem bacana, para ser publicada num jornal digital, mostrando que 

conseguimos combater o novo coronavírus. 

_________________________________________________________________________ 

Como se prevenir contra o coronavírus? 

Adotar medidas gerais como lavar as mãos com frequência, principalmente antes de 

comer; utilizar lenço descartável para higiene nasal; cobrir nariz e boca ao espirrar ou tossir; 

evitar tocar nas mucosas dos olhos; higienizar as mãos após tossir ou espirrar; não 

compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas; manter os 

ambientes bem ventilados. Evitar contato com pessoas que apresentem sinais da doença. 

Grupos vulneráveis devem ficar mais atentos às manifestações clínicas, como idosos, 

crianças, gestantes, pessoas com doenças crônicas ou com imunodeficiência. 
https://portal.fiocruz.br/pergunta/como-se-prevenir-contra-o-coronavirus 
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Com  base nas informações sobre o coronavÍrus entreviste pessoas conhecidas. 

As medidas de  

tempo estão  

sempre presente  

em nossas vidas. 

Observe as horas indicadas nos relógios dos quadrinhos abaixo . Depois, responda às 

questões : 

João ligou para a sua amiga, aproximadamente, às 

( A) 16 h 5 min. 

( B) 15 h 45 min. 

( C) 14 h 45 min. 

( D) 14 h 55 min.                              
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1.Faça um cartaz com as perguntas mais importantes. 

2. Coloque uma urna próxima ao seu espaço para que coloquem as respostas. 

3. Faça um cartaz com as respostas da entrevista e prenda em algum lugar bem visível. 

Sugestão  de perguntas para a sua entrevista: 

1. A nova doença chama-se coronavírus ou Covid-19? 

________________________________________________________________ 

2. Cite três formas de prevenção do coronavírus. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Em 1918, foi a gripe espanhola. Em 1957, a gripe asiática e, dez anos depois, 

a de Hong Kong. Nos anos 2000, a gripe aviária trouxe preocupações intensas e 

levou à preparação global para uma possível pandemia. No entanto, ao contrário do 

que as expectativas poderiam apontar, o vírus permaneceu restrito a regiões da Ásia. 

Foi em 2009 que a gripe inicialmente conhecida como ‘suína’ preocupou aos 

cientistas, pela entrada de uma nova variação do vírus H1N1 na população humana – 

fruto da combinação de tipos diferentes de vírus que circulam entre porcos, aves e 

humanos. 

Os primeiros casos do novo coronavírus foram relatados na China em 31 de 

dezembro de 2019 e, em 7 de janeiro, o vírus já havia sido identificado. A doença 

causada pelo coronavírus em nossos dias foi nomeado de COVID-19. 

Nos dias mais frios, a aglomeração de pessoas e a circulação em ambientes 

fechados favorece a transmissão da doença. Mas, nem todo espirro é sinal de gripe. 
Adaptado: http://portal.fiocruz.br/pt-br/content/gripe-ou-resfriado-virologista-da-fiocruz-explica-diferen%C3%A7a 

AGORA, 

É COM VOCÊ 

Organize uma linha do tempo com as gripes que marcaram a história. 

 

Olá, amiguinho(a)! 

Estamos passando por um momento de luta coletiva pela saúde da nossa 

cidade, ou seja, todos juntos vamos derrotar o Covid-19, mais conhecido como 

Coronavírus. 

A Geografia é uma matéria capaz de nos dar muitas informações 

importantes para esclarecer nossas mentes e ajudar na prevenção dessa doença 

que vem afetando vários lugares do Brasil. Como esse ano estamos estudando 

a Geografia no país, nada melhor do que falar como combater essa doença por 

aqui. Vamos nessa? 
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Nesse início de ano estamos falando 

sobre a formação do nosso país como 

conhecemos hoje, a história da sua ocupação 

até a divisão política atual. Por falar em 

História do Brasil, será que já passamos por 

algo parecido com o que está acontecendo 

agora? 

o Brasil, uma epidemia que iniciou-se nos Estados Unidos, durante a primeira 

guerra chamada de gripe espanhola, chegou em setembro de 1918: o navio inglês 

"Demerara", vindo de Lisboa, desembarca doentes em Recife, Salvador e Rio de Janeiro 

(então capital federal). No mesmo mês, marinheiros que prestaram serviço militar em 

Dakar, na costa atlântica da África, desembarcaram doentes no porto de Recife. Em 

pouco mais de duas semanas, surgiram casos de gripe em outras cidades do Nordeste e 

em São Paulo. 

As autoridades brasileiras ouviram com descaso as notícias vindas de Portugal 

sobre os sofrimentos provocados pela pandemia de gripe na Europa. Acreditava-se que 

o oceano impediria a chegada do mal ao país. Mas, essa aposta se revelou rapidamente 

um engano. 

Tinha-se medo de sair à rua. Em São Paulo, especialmente, quem tinha condições 

deixou a cidade, refugiando-se no interior, onde a gripe não tinha aparecido. Diante do 

desconhecimento de medidas terapêuticas para evitar o contágio ou curar os doentes, as 

autoridades aconselhavam apenas que se evitasse as aglomerações. 

Nos jornais multiplicavam-se receitas: cartas enviadas por leitores recomendavam 

pitadas de tabaco e queima de alfazema ou incenso para evitar o contágio e desinfetar o 

ar. Com o avanço da pandemia, sal de quinino, remédio usado no tratamento da malária 

e muito popular na época, passou a ser distribuído à população, mesmo sem qualquer 

comprovação científica de sua eficiência contra o vírus da gripe. 

 

 

 

 

O histórico de epidemias do Brasil surge com a vinda dos portugueses, tendo como a 

primeira epidemia relatada a varíola em 1563, afetando principalmente os indígenas por 

nunca terem tido contato com a doença e usarem pertences pessoais e roupas dos 

europeus contaminados. Os europeus viram essa epidemia e o desconhecimento dos 

indígenas como uma oportunidade de se apossar de suas terras. Então, os europeus 

deixavam roupas contaminadas em trilhas para que os indígenas as encontrassem e 

usassem. Durante séculos não se tinha informações suficientes da doença, o meio de se 

a controlar a epidemia era isolar os enfermos e descartar seus objetos pessoais. Sendo 

uma doença viral, a varíola traz consigo os sintomas de uma gripe comum, evoluindo para 

protuberâncias inflamadas na pele, levando ao óbito. A doença foi erradicada, segundo a 

OMS, em 1980. 

Adaptado de: Principais epidemias ocorridas no Brasil, por por Luiz de Oliveira Alves 
https://www.infoescola.com/saude/principais-epidemias-ocorridas-no-brasil/ (acessado em 16/03/2020) 

. 

https://www.infoescola.com/saude/principais-epidemias-ocorridas-no-brasil/
https://www.infoescola.com/saude/principais-epidemias-ocorridas-no-brasil/
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https://www.infoescola.com/saude/principais-epidemias-ocorridas-no-brasil/
https://www.infoescola.com/saude/principais-epidemias-ocorridas-no-brasil/
https://www.infoescola.com/saude/principais-epidemias-ocorridas-no-brasil/
https://www.infoescola.com/saude/principais-epidemias-ocorridas-no-brasil/
https://www.infoescola.com/saude/principais-epidemias-ocorridas-no-brasil/
https://www.infoescola.com/saude/principais-epidemias-ocorridas-no-brasil/
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1) Os primeiros registros de epidemia da varíola ocorreram em que época e em que 

região? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2) A figura 2, da página anterior, apresenta um mapa das rotas de expansão mundial da 

varíola entre os séculos XV e XIX. Analise o mapa e aponte qual foram as primeiras e 

as últimas regiões infectada por europeus? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3) Como a epidemia de varíola acabou atingindo o Brasil, no século XVI? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4) Quais eram os sintomas e as formas de contágio da varíola? Podemos estabelecer 

relações com os sintomas e com as formas de contágio do novo coronavírus 

(COVID19)? Quais? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 


