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“O maior erro que um homem pode cometer é sacrificar a sua saúde a qualquer outra vantagem”. 

Arthur Schopenhauer 

Texto I 

O que é pandemia e o que muda com declaração da OMS sobre o novo coronavírus 
11 março 2020 
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Em dois meses, novo vírus identificado na China se espalhou por boa parte do mundo 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou nesta quarta-feira (11/03) que está em curso 

uma pandemia do novo coronavírus. 

“Pandemia não é uma palavra para ser usada à toa ou sem cuidado. É uma palavra que, se usada 

incorretamente, pode causar um medo irracional ou uma noção injustificada de que a luta terminou, o que leva a 

sofrimento e mortes desnecessários”, afirmou Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS. 
https://www.bbc.com/portuguese/geral-51363153 

 

Texto II 

Primeira pandemia na era das redes sociais gera pânico desnecessário 

“Se temos mercados desabastecidos e hospitais lotados, temos um problema causado pelo pânico e não pelo vírus”, afirma 

psiquiatra 
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População faz estoque desnecessário de suprimentos em vários países do mundo 
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Em São Paulo, as máscaras sumiram das farmácias antes mesmo de qualquer caso de coronavírus ser 

confirmado no país. Um vídeo de duas mulheres brigando por papel higiênico na Austrália viralizou. 

A rede de TV britânica BBC noticiou que os gastos com supermercado subiram 40% em uma cidade da 

Nova Zelândia após a confirmação do primeiro caso do novo coronavírus no país. 
https://noticias.r7.com/saude/primeira-pandemia-na-era-das-redes-sociais-gera-panico-desnecessario-14032020 

 

TEXTO III 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), declarou, em 11 de março de 2020, que a epidemia do Covid-

19 que infectou centena de milhares de pessoas desde o final de dezembro, pode ser considerada uma pandemia. 

A pandemia do Covid-19 está longe de ser a primeira na história. Os flagelos do passado que marcaram as 

sociedades ocorreram em contextos diferentes. 

Hoje, a medicina dispõe de medicamentos, vacinas e tratamentos eficientes além do trabalho incessante 

de laboratórios e pesquisadores em todo mundo. Apesar de todo esse esforço, o risco de infecção não desapareceu 

e ainda ronda a humanidade. Epidemias e pandemias questionam uma sociedade inteira em suas representações, 

em sua capacidade de enfrentar uma ameaça infecciosa, de se relacionar socialmente, de manter sua fé religiosa 

e até na sua confiança nas ações políticas e nos diferentes meios de comunicação. 

Como lembra La Fontaine, referindo-se a uma epidemia, “nem todos morreram, mas todos foram 

atingidos”. O coronavírus constitui um teste social e moral real para as democracias do mundo, especialmente 

em termos de mobilização e solidariedade. 
Blog: Ensinar História - Joelza Ester Domingues 

Fonte: https://ensinarhistoriajoelza.com.br/as-maiores-epidemias-e-pandemias-da-historia/ 
 

Mas o que é PANDEMIA? 

 

Pandemia (do grego παν [pan = tudo/todo(s)] + δήμος [demos = povo]) é uma epidemia de doença infecciosa 

que se espalha entre a população localizada numa grande região geográfica como, por exemplo, um continente, 

ou mesmo o Planeta Terra. 

 

Principais Pandemias na história da Humanidade 

• Gripe Espanhola 

• Peste Bubônica 

• Varíola 

• Tifo 

• Cólera 

• Tuberculose 

• HIV 
 

Produza um texto dissertativo/argumentativo relacionando as epidemias e pandemias históricas com a atual situação global 

(Pandemia COVID-19). Apontando as semelhanças entre elas, como foram disseminadas e quais são as formas de contágio. 
 

Observação: Pesquisar e utilizar argumentos científicos/verídicos e dados oficiais para defesa do texto. Evitar uso de senso 

comum, achismo ou informações fictícias (FAKENEWS) 
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Quem foi JEAN PIAGET? (1896-1980) 

 
Jean Piaget foi o biólogo que colocou a aprendizagem no microscópio. O cientista suíço revolucionou o modo de encarar 

a educação de crianças ao mostrar que elas não pensam como os adultos e constroem o próprio aprendizado. Foi o nome mais 
influente no campo da educação durante a segunda metade do século 20, a ponto de quase se tornar sinônimo de pedagogia. Não 
existe, entretanto, um método Piaget, como ele próprio gostava de frisar. Ele nunca atuou como pedagogo. Antes de mais nada, 
Piaget foi biólogo e dedicou a vida a submeter à observação científica rigorosa o processo de aquisição de conhecimento pelo ser 
humano, particularmente a criança. 

Você estuda em um Colégio Jean Piaget! 


