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Aprendendo
sobre o

Coronavírus

GUIA PRÁTICO E
INTERATIVO PARA

AJUDAR SEUS FILHOS A
ENTENDEREM O

ISOLAMENTO



 
 
 

Queridos pais, 
 

Sou Amanda Pascoal, psicóloga da família, orientadora de pais sobre sono
e desenvolvimento infantil, e entendo bem o quanto deve estar difícil para
vocês lidarem com todas essas mudanças que estão sendo avassaladoras.

 
São tantas coisas para se pensar, trabalhar de casa, alimentação, contas,

filhos sem aula, rotina, acompanhar lição ... e ainda saber explicar às
crianças, porque não estão indo à escola, brincando no prédio ou visitando

os amiguinhos.
 

Para tirar esse peso de vocês, eu criei este livrinho, com uma linguagem de
fácil entendimento e leitura rápida.

 
O intuito é que as crianças entendam porque estão no isolamento do lar.

 
Diferentemente do Corona, este material deve ser compartilhado com o

máximo de famílias.
 

Se precisar de apoio, me procure em minhas redes sociais, vou deixar aqui
abaixo, é só clicar no ícone que você será encaminhado automaticamente

para lá.
 
 

 

@dra.amandapascoal Grupo do telegram

https://www.instagram.com/dra.amandapascoal/
https://t.me/joinchat/AAAAAEd7TNM-9oXufG1pxg


Era uma vez um vírus
muito malucão

chamado COVID - 19,
mais conhecido como: o

Coronavírus.



Ele não gosta de ficar
sozinho não, por isso
sempre está com seus

irmãos, primos e
amigos.



Todos moravam lá
China, viviam na

floresta com os animais
e tudo estava muito

bem.



O Corona conheceu o
vovô Zezinho,
pensando que

poderiam ficar juntos se
aproximou, então...



O vovô ficou muito
doente, espirrando,

com tosse e dificuldade
para respirar, tadinho

do vovô Zezinho.



Mas o vovô não
imaginou que o Corona

ia se espalhar para
outras pessoas e foi na
padaria do Sr. Agenor,

comprar o pão
quentinho. Enquanto
conversava com seu
amigo de longa data,
deu o maior espirrão.



No dia seguinte, o vovô
e o Sr. Agenor tiveram
que ficar no hospital
para tratar a doença

que o Corona causou.



Os médicos cuidaram
dos nossos queridos

vovôs e os orientaram,
para o vírus não

espalhar:

Ficar em casa;

Lavar as mãos;

Ao tossir e espirrar, colocar as
mãos na frente e depois lavá-las;

Não compartilhar objetos de
higiêne pessoal;

Evitar multidões;



Para proteger o vovô
Zezinho, o Sr. Agenor da

padaria e as demais
pessoas teremos que

ficar em casa por alguns
dias, e assim, ajudar a

todos não ficarem
doentes também.



Nossa atitude
demonstra como

somos comprometidos,
generosos e amamos

nosso semelhante.
Por nós e por eles

ficaremos resguardados
em nossa casa, desse

vírus doidão, que já está
com seus dias

contados.


