
(para as crianças)
COVID-19
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OLÁ!



Chamo-me COVID-19!
(De certeza que me 

conheces...)

Bem, a minha família já 
existia, mas, na verdade,  
nunca ninguém apareceu 
tanto tempo na televisão !  

VOU-TE CONTAR 
A MINHA HISTÓRIA



Todos nos chamamos Coronavírus:
 É como na tua família que tens o 
apelido de “Silva” ou “ Costa”. Nós 

somos os “Coronavírus”. A mim, 
decidiram chamar-me COVID-19... Ainda 

não sei se gosto do nome... Mas pelo 
menos não sou conhecido pelo 

estranho nome do meu primo: “SARS”... 

EU NASCI NA CHINA... 

Mesmo no meio de um 
mercado (a mamã diz que 
foi de repente, e  que não 

teve tempo de ir para o 
hospital) !

ESTA É A 
MINHA 

FAMÍLIA! 



SÓ QUE EU NASCI ESPECIAL:

Fiquei por lá um tempo, mas, a 
minha família gosta mesmo 

muito de viajar, e quando 
cresci mais um pouquinho, 

decidimos dar a volta ao 
mundo.

Tenho um Super Poder:
“sou invisível”, posso andar onde 
quiser sem que ninguém me veja. 

Mas tenho uma Super Fraqueza: se 
tocar nos humanos, eles ficam 

doentes... 



FICAM COM FEBRE,  
TOSSE E ÀS VEZES 

RESPIRAM DE 
FORMA 

ESTRANHA...

Eu até tento fugir deles, mas como não me vêm estão 
sempre a tocar-me... Às vezes levam-me dentro dos 

sacos... Outras vezes nas mãos... E sem saberem...



E AGORA SOU SUPER FAMOSO 

Já ouviste falar de mim? 

Eu também me sentiria assim, se os humanos me tocassem e eu depois ficasse doente. 
É por isso que tens que me ajudar...

Sim Não

E COMO TE SENTES QUANDO OUVES FALAR DE MIM?



TENHO UMA SUPER MISSÃO PARA TI: 

SÓ TENS QUE :

E não te preocupes, com a tua ajuda e com a ajuda dos médicos,  vamos curar 
a minha Super Fraqueza muito em breve... 

PROTEGER OS HUMANOS DE TODO O MUNDO

Lavar
sempre as mãos!

Evitar tocar 
na cara!

Ficar mais 
tempo em casa!



Agora que és Super-Herói, faz um desenho teu a ajudar-me a 
ficar longe dos humanos.  E não te esqueças de escolher

uma Super Arma!  


