
COM AS CRIANÇAS

FALANDO SOBRE O

CORONAVÍRUS
COVID-19





POR QUE É QUE TANTAS PESSOAS  
ESTÃO A FALAR SOBRE  
UMA COISA CHAMADA  
CORONAVIRUS?

Os coronavírus são um tipo de vírus que 
receberam esse nome porque parecem ter 
coroas.

CORONAVÍRUS é um grupo de vírus 
que pode fazer com que as pessoas 
se sintam doentes.

Para vê-los, são necessárias lentes muito 
especiais, próprias para ver coisas minúsculas. 
Por serem tão pequenos, os vírus podem 
facilmente entrar no corpo e fazer com que as 
pessoas se sintam doentes.

Os coronavírus existem há muitos 
anos, mas recentemente, apareceu 
um novo membro na família deles 
chamado “coronavírus-19”, que 

ninguém conhecia! 

Ele é um virus que faz muito mal as pessoas em todo o mundo!

Os vírus são 
organismos tão 

pequenininhos que tu 
não consegues vê-los  

a olho nú. 



ELE PODE ENTRAR NO MEU CORPO?
SIM. Mas ele não anda sozinho.  
Para viajar, ele precisa ir passando de uma pessoa para outra.  
Isso é chamado de “contágio” e é a forma  
como o vírus vai de um corpo para outro.

O coronavírus 
não consegue dar 
pulos muito grandes, 

então, para viajar, ele usa 
as seguintes formas:

Nos próximos dias, se alguém se 
aproximar para te cumprimentar 
carinhosamente, faz um sinal com a 
mão para a pessoa, sem tocá-la. A tua 
saudação pode ser igualmente carinhosa 
usando apenas gestos e sorrisos!

Lembra-te também de 
manteres uma distância de 3 
passos de gigante das pessoas 

que não vivem contigo.

Saltar de mão em mão quando as 
pessoas se cumprimentam ou se 
tocam.

É por isso que é importante lavar as 
mãos com água e sabão entre 30 a 
40 segundos, várias vezes ao dia.



O vírus também fica à espera numa mesa 
ou móvel que alguém com o vírus tenha 
tocado, e passa para a próxima pessoa 
que tocar naquele móvel ou coisa. 

Se vires alguém a tossir ou a 
espirrar, é melhor ficar longe 
para que as gotinhas não te 
atinjam.

Mas não te preocupes porque, se 
limparem bem aquele lugar, já não 
haverá nenhum vírus nele.

O vírus aproveita para 
viajar nas gotinhas de 

saliva que escapam da boca 
quando falamos, tossimos ou 

espirramos.

ELE PODE ENTRAR NO MEU CORPO?



Quase todas a pessoas 
voltam a sentir-se bem 
novamente depois de 

alguns dias.

Se estiveste com alguém que 
ficou doente por causa do 
coronavírus, pode ser que tenhas 
que ficar em casa por alguns dias, 
mesmo que te estejas a sentir 
bem. Assim, podem cuidar melhor 
de ti caso comeces a sentires-te 
doente e também evitar que o 
vírus continue a viajar para outras 
crianças.

O QUE ACONTECE 
SE ELE ENTRAR NO MEU CORPO?
Podes te sentir um pouco mal, como se estivesses contipado. Podes ter febre, 
tosse e a sensação de que está um pouco difícil respirar. 
Se te sentires assim, contacta imediatamente a pessoa mais velha em casa, para 
te levar logo ao hospital ou liga para o Alô Vida - 82 149 / 1490 / 84 149.

Mas é importante que seja assim, 
porque é uma forma de te proteger para 

não apanhares o vírus.

Agora não podes ir para a tua escola, mas podes continuar a estudar  pela 
fichas que a tua professora te dá, pela televisão e pela rádio.
Não podes sair para rua para brincar e estar com os teus amigos e 
familiares e isso pode ser muito aborrecido, mas é para o teu bem. 
Se tiveres que sair de casa lembra-te sempre de colocar a máscara de 
forma correcta.



Enquanto isso, há muitos cientistas a trabalhar 
para que o vírus deixe de viajar e também a 
pesquisar vacinas para 
que todos estejamos 
protegidos.

Fala com os adultos 
que te acompanham 

e cuidam de ti e 
faz-lhes todas as 
perguntas que 

tenhas.

Faz um desenho do que viste ou pede a um adulto para escrever.

O QUE É QUE VISTE OU  
OUVISTE SOBRE O CORONAVÍRUS?

Se sim, mostra a tua preocupação aos teus pais ou a um adulto que 
viva contigo e fala com eles do que sentes.

Eu não estou
preocupada. Eu estou preocupada.

ESTÁS PREOCUPADA/O COM  O 
CORONAVÍRUS?



SENTISTE MAIS ALGUMA EMOÇÃO?
É normal sentir-se triste, stressada, confusa, assustada ou zangada quando as 
coisas mudam muito.

Podes desenhar o que sentiste ou pedir a um adulto para escrever.

Tudo o que sentiste e estás 
a sentir está bem. 
É normal sentires-te assim 
quando tu vês os adultos 
preocupados com alguma 
coisa ou quando tens que 
parar de fazer algo que 
costumavas fazer. 

Às vezes existem doenças 
que atingem muitas 
pessoas. 

O importante é que aqueles 
que cuidam de ti estão a 
proteger-te.

É normal sentires-te assim triste, 
stressada, confusa, assustada 
ou agitada quando as coisas 

mudam muito.

E lembra-te, podes 
ajudar a parar o vírus 

lavando as mãos e 
seguindo as outras 

dicas que te demos!



ACTIVIDADES QUE PODES REALIZAR EM 
CASA...

Ver televisão ou 
escutar rádio.

Brincar às limpezas e 
limpar o teu quarto.
Família feliz trabalha 
unida.

Organizar os 
brinquedos/livros.
Aproveita para decidir 
quais serão para doar.

Ler um livro  
e fazer um resumo  
(oral ou escrito) para 
apresentar à família.

Pôr a mesa para as 
refeições e ajudar a 
prepará-las.

Aprender a fazer 
roupas para os teus 
bonecos com ajuda 
de um adulto.

Organizar o  
guarda-fato. 
Ver se há roupas que 
já não servem.

Organizar a 
despensa de casa. 
Fazer a lista de 
compras do que 
falta.



ACTIVIDADES QUE PODES REALIZAR EM 
CASA...

Fazer pinturas.
Fazer uma lista do que 
queres ser quando 
fores grande.

Escrever uma história 
ou a história da tua 
vida.

Dançar e cantar ao 
som das tuas músicas 
favoritas.

Jogar ntxuva.

Fazer teatros.

Escrever uma carta a 
ti próprio ou para a 
tua família.

Saltar à corda. 
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