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Isso acontece por causa 
do coronavírus, um vírus 
que provoca um tipo de 

gripe, só que mais grave que as 
gripes que já existem.

Ela é mais preocupante para 
os idosos, por isso 

reduzimos as visitas à casa 
da vovó e do vovô.  

Você percebeu que está ficando mais 
em casa com os seus pais e irmãos?

Faz tempo que não vai 
no parque, shopping ou 
na casa dos amigos 

para brincar.  
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Quando ficamos com a doença podemos ter:

 febre tosse falta de ar

O coronavírus entra 
no nosso corpo pelos 

olhos, boca e nariz

A doença causada pelo 
coronavírus tem um nome 
complicado, mas que todo 

mundo anda falando: 
Covid-19.  



O contágio acontece quando 
ficamos perto de uma pessoa 
que está doente, por isso é 
importante ficar em 
isolamento social.

Isolamento social é quando ficamos em 
casa, sem ter contato com pessoas 

diferentes das que moram com a gente.

Não é preciso ter medo ou entrar em pânico. 
Para evitar a transmissão do vírus, 
É importante lavar as mãos com água e sabão, 

Utilizar álcool em gel 
quando não tiver água 

e sabão disponíveis

Evite tocar rosto, 
olhos, boca e nariz.

É importante cuidar do vovô 
e da vovó, deixando que eles 
fiquem quietinhos em casa.
A quarentena é um período para 
ficar em casa e não encontrar 
outras pessoas por um tempo.
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É importante cuidar do vovô 
e da vovó, deixando que eles 
fiquem quietinhos em casa.
A quarentena é um período para 
ficar em casa e não encontrar 
outras pessoas por um tempo.

Esse tempo ajuda a diminuir a 
circulação do vírus.

Quanto mais tempo ficarmos em casa, menos pessoas ficarão doentes.
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E, o mais importante! 

É só por um tempo.
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Lave bem a 
mãozinha com 
água e sabão;

Fique em casa com seus pais

Ligue para o vovô 
e vovó por vídeo 
e mate a saudade

Evite tocar 
seus olhos, 
boca 
e nariz. Se tiver alguma dúvida, 

converse com seus pais. 
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