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Hoje é 
dia 

de brin
car!

Eba! Não tem aula!
Eu quero ir para escola hoje!
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Quem sabe por que a gente 
precisa ficar em casa?
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É por causa do 
vírus Corolla!

Não é esse o nome, 
o vírus chama COBID 9+10!

…Colona 
bi-lus?
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O Corona Vírus é um germe 
novo que os cientistas ainda 
estão estudando.
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De perto, o coronavírus parece um pequeno rei!
Você está vendo todas esssas coroinhas?

Vamos dar a ele o nome de rei Covid.

Olhem o tanto 
de coroas que 
eu tenho! Você não 
está com inveja?
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O rei Covid é um rei muito mal. 
Ele tenta deixar o nosso corpo doente!
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O rei Covid tenta entrar 
no nosso corpinho para 
deixar a gente doente 
por três lugares: nossos 
olhos, nosso nariz e pela 
nossa boca.
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O sabonete tem o poder de destruir todo 
o vírus que pode estar em nossa pele.

Voltem, voltem! 
O esquadrão do 
super sabão 
está atacando!

Mas nós podemos revidar!
Você sabia que o sabonete é uma super arma?
O rei Covid e seu exército têm medo de sabão!
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Se lavarmos as mãos com sabonete por 20 segundos, 
podemos nos proteger e 

proteger outras pessoas do vírus.

11

a b c d e f g...
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Além disso, tente não por a mão no seu rosto.
Isso tornará muito mais difícil para o rei Covid 

chegar nos seus olhos, nariz e na sua boca.

As minhas mãos não estão no meu 
rosto. Você não pode me atacar!
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Se ficarmos doentes pelo rei Covid, 
podemos nos sentir cansados com tosse, 

dor de garganta ou febre.

Mas não se preocupe! A maioria de nós se sente 
melhor muito rápido. 
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Algumas pessoas, como os nossos avós, 
têm dificuldade para sarar quando o rei Covid 

os deixa doentes.
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Nós podemos ajudá-los com nosso 
super poder secreto:

(O rei Covid não sabe o que é isso)

Super Secreto
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O que é carinho e cuidado?

Super Secreto

Carin
ho e 

cuidado!
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Super Poder Passo 1: Lave as mãos!
Como aprendemos, lavar as mãos é uma das coisas 

mais importantes para cuidar da gente e dos outros, 
porque acaba com o rei Covid e com seu exército!

Sabonete
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Super Poder Passo 2: 
Tussir ou espirrar da maneira certa!

Cobrir as nossas tosses e espirrar em um lenço de papel, 
ou até cobrir com o nosso braço, é outra maneira 

de cuidar das pessoas protegendo elas dos germes.
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Abortar! Abortar! 
Estamos sendo 
impedidos pelo braço 
da destruição!

Mas eles não podem pousar em 
outras pessoas e deixá-las doentes 

se cobrirmos as nossas tosses e 
espirros! Precisamos tossir e 

espirrar da maneira certa!

Vejam só, o rei Covid 
e seu exército gostam 
de viajar pelo ar.
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Super Poder Passo 3: 
Seja carinhoso com as pessoas!

Pense nas pessoas que você sente saudade. 
Envie uma cartinha para eles, mande uma foto sua, 

faça uma oração, ou ligue para eles!

Vovô
Vovó

Melhor Amigo

Professora de Música

técnico de futebol
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Agora que você sabe todas essas coisas, 
você pode pensar em outras maneiras de praticar

seus super poderes de carinho e cuidado?

Meus super poderes

 Carinho 
e 

Cuidado
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Eu sinto sua falta
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Vamos praticar nossos super poderes todos os dias.
Nós podemos fazer a diferença neste mundo quando 

escolhemos nos importar uns com os outros.
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Por favor, faça a sua doação para ajudar a proteger 
nossos corajosos médicos e enfermeiros.

covid19.brazilfoundation.org

http://covid19.brazilfoundation.org
https://www.samaritanspurse.org/our-ministry/covid-19-response/

