


A personagem desta história

é um bicho tão especial, que

só o conseguimos observar

através de uns óculos

mágicos.

O Coronavírus apesar de

pequenino tinha um sonho

gigante!



Tinha o sonho de conhecer o

mundo.



E assim, foi de mão em
mão, de casa em casa,
conhecer o mundo.

Como não conseguia viajar
sozinho, por não ter pés
nem patas, deu a mão a um
senhor e foi ver a China.



De repente toda a gente o

conhecia! Falavam dele na

televisão, na rádio, nos jornais,

nas escolas, nos hospitais, em

todo o lado.



O Coronavírus é como se fosse o

príncipe das viagens!

Ele consegue viajar através do plástico,

do metal, do papel, da madeira, do

tecido e até mesmo através da pele dos

humanos.



O Coronavírus estava

realizado e feliz! O que

ele não sabia é que as

pessoas a quem ele

pedia boleia ficavam

muito doentes.



Viajou pelo ar...



Viajou através dos 

abraços, dos beijos, das 

maçanetas, dos botões, 

dos teclados...



As pessoas começaram a

sentir-se muito doentes.

Sentiam dificuldades a

respirar, tosse e muita

febre.



Sabes porque é o príncipe das

viagens e não o rei?



Ele consegue realmente viajar

de muitas formas, porém, ao

lavarmos corretamente as mãos,

diversas vezes ao dia,

conseguíamos parar essas

viagens.



E ao ficar em casa as

pessoas estavam mais

seguras e protegidas.



Os nossos pais só podiam sair para

trabalhar, ir à farmácia, aos

supermercados ou passear os

animais de estimação.



As pessoas que não seguiram estes

conselhos ficaram cada vez mais

doentes!

Um dia, o Imperador zangou-se e

ordenou que todas as pessoas

ficassem em casa.



Fecharam o parque, a praia, o

café, as escolas...

Fecharam tudo até o

Coronavírus conhecer o mundo

e as pessoas aprenderem a

lavar as mãos.



Assim, passaram a brincar em casa,

dançar, faziam puzzles, jogos de

tabuleiro, desenhos, fichas de

trabalho, tudo!

Faziam tudo em casa e lavavam

várias vezes as mãos.



Vários profissionais 

continuaram a trabalhar 

para nos proteger e por isso 

devemos agradecer-lhes.



A nossa amiga Amarelinha continua a viajar de

mota, carro, ambulância e até de helicóptero.



Se cumprirmos todas as regras, voltaremos a estar juntos no

recreio da nossa escola.





Um abraço virtual

dos amigos da

Amarelinha!


