
Aprendendo sobre o Coronavírus:

cuidando de você e 
da sua família 



Oi amiguinhos! Tudo bom? 

Hoje vamos falar de um 

assunto muito sério: o 

coronavirus e a COVID-19



Você sabe o que é isso?



O coronavírus na verdade se chama 

SARS-CoV-2 é um tipo de vírus 

novo, que nunca tinha sido 

encontrado em pessoas. Ele causa 

uma doença chamada COVID-19, 

que pode ser leve ou muito grave, 

dependendo de quem pegar a 

doença.



E quais são os sintomas?

•Febre

•Tosse 

•Cansaço

•Falta de ar

•O nariz fica escorrendo

•A gente fica espirrando

•Não sente o cheiro nem o gosto das coisas



E quais são os sintomas?

•Dor no corpo

•Tem diarreia.



E como faz para a gente não pegar

COVID-19?



•Usar máscara sempre que sair de 

casa ou for se aproximar de quem não 

mora com você. SEMPRE.

E como a gente faz pra não pegar

COVID?



E como a gente faz pra não pegar

COVID?

•Lavar as mãozinhas com água e sabão, 

ou então álcool em gel

•Utilizar lenço descartável para limpar o 

nariz



E como a gente faz pra não pegar

COVID?

•Cobrir a boca e o nariz quando tossir ou

espirrar

•Evitar tocar no nariz, na boca e nos

olhos, porque o vírus gosta de entrar por aí



•Não usar garfo e colher dos 

outros, nem copos e garrafas; e 

nem emprestar o de vocês

E como a gente faz pra não pegar

COVID?



E como a gente faz pra

não pegar COVID?

•Deixar as janelas sempre abertas no 

ambiente onde você estiver

•Evitar ficar perto de pessoas que 

estejam com sinais da doença



Cumpra todas estas instruções e beba muita água,

durma bem e brinque bastante com sua família! 

Temos certeza que um dia a COVID e o coronavírus

irão embora, e todos voltaremos a nos encontrar e 

poderemos nos abraçar!
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