
 
 
 
 
 

 
 
 

 
CONVERSANDO COM SANTA PAULA:

Lembre-se: 

 

Analise a imagem abaixo: 

 

 

CONGREGAÇÃO DE SANTA DOROTÉIA DO BRASIL

COLÉGIO SANTA DOROTÉIA 
Educar, um gesto de amor que fica para sempre!

#JUNTOSCONTRAOCORONAVÍRUS

NOME: 

 
CONVERSANDO COM SANTA PAULA: 

 
 

se: EU ACREDITO EM VOCÊ! SEMPRE! 

 

VAMOS AO TRABALHO! 

 

“Estamos nas mãos de Deus, 

estamos muito bem!”

(carta 607, 6) 

CONGREGAÇÃO DE SANTA DOROTÉIA DO BRASIL 

COLÉGIO SANTA DOROTÉIA – PESQUEIRA – PE 
Educar, um gesto de amor que fica para sempre! 

#JUNTOSCONTRAOCORONAVÍRUS 

ATIV. EXTRA

9º ANO 

Nº DATA:  

 

“Estamos nas mãos de Deus, 

estamos muito bem!” 

 

ATIV. EXTRA 

º ANO – ENS. FUND. II 

 
NOTA 



Há pouco mais de 100 anos, durante o desfecho da primeira guerra mundial, um surto similar ao atual 

coronavírus assolou o mundo. Era a “Gripe Espanhola”,que na verdade surgiu na França e recebeu esse 

nome por conta do grande alarde feito pela imprensa da Espanha no período.

 

Pesquise e comente sobre os pontos em comum entre a “Gripe Espanhola” e o Coronavirus.

 

Envie para meu e-mail: profdyegogarcia@gmail.com

 

 

Dicas de filmes e documentários para assistir durante a 

 

NETFLIX:  

 Dois Papas 

 Democracia em Vertigem (indicado ao Oscar)

 Estou me guardando para quando o carnaval 

 O contador de Auschwitz – Sobre o Nazismo

 Hitler, uma carreira 

 Grandes momentos da segunda guerra em cores

 Campos e concentração nazistas

 Kill Hitler 

 Women at War – Mulheres na segunda guerra

 Getúlio 

 

AMAZON PRIME VIDEO: 

 Belo Monte 

 Sob a pata do boi 

 China vs USA – Impérios em guerra

 Junho – o mês que abalou o Brasil

 

 

 

Se cuidem! E cuidem de suas famílias! 

Há pouco mais de 100 anos, durante o desfecho da primeira guerra mundial, um surto similar ao atual 

Era a “Gripe Espanhola”,que na verdade surgiu na França e recebeu esse 

nome por conta do grande alarde feito pela imprensa da Espanha no período. 

Pesquise e comente sobre os pontos em comum entre a “Gripe Espanhola” e o Coronavirus.

profdyegogarcia@gmail.com  

Dicas de filmes e documentários para assistir durante a quarentena: 

Democracia em Vertigem (indicado ao Oscar) 

Estou me guardando para quando o carnaval chegar – Nacional 

Sobre o Nazismo 

Grandes momentos da segunda guerra em cores 

Campos e concentração nazistas 

Mulheres na segunda guerra 

Impérios em guerra 

o mês que abalou o Brasil 

 

Há pouco mais de 100 anos, durante o desfecho da primeira guerra mundial, um surto similar ao atual 

Era a “Gripe Espanhola”,que na verdade surgiu na França e recebeu esse 

Pesquise e comente sobre os pontos em comum entre a “Gripe Espanhola” e o Coronavirus. 


