
CONVERSANDO SOBRE 
O CORONAVÍRUS  COM 
AS CRIANÇAS





Diretoria de Assistência à Saúde (DIAS)

Coordenação de Atenção Integral à Saúde da Criança e Adolescente
Gerência de Integração do Cuidado em Saúde (GEICS)

Ana Tereza Medrado Correia
Bruna Mascarenhas Campos Tomich

Fernando Libânio Coutinho
Luciana Cordeiro Duarte

Michelle Duarte Silva
Rejane Ferreira dos Reis

Vânia Maria Andrade da Rocha

Coordenação de NASF-AB e Academias da Cidade
Gerência da Atenção Primária à Saúde (GEAPS)

Anelise Nascimento Prates
Cristina dos Santos Fonseca
Fernanda Pessanha Rocha

Kellen Cristine de Souza Borges
Renata Figueiredo Cotta

Adriana Cristina Camargos | Gerência de Atenção Primária à Saúde
Equipe | Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS)

  Fabiana Ribeiro Silva | Gerência de Integração do Cuidado à Saúde
Fabiano Guimarães | Gerência de Atenção Primária à Saúde

Marco Antônio Bragança | Gerência de Atenção Primária à Saúde
Patricia Merljak Pinto Toledo | Gerência de Vigilância Epidemiológica (DPSV)

Renata Mascarenhas | Diretoria de Assistência à Saúde

Produção Visual | Assessoria de Comunicação Social

Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte
-  2021  -

ELABORAÇÃO

COLABORAÇÃO

PROJETO GRÁFICO

CONVERSANDO SOBRE O CORONAVÍRUS COM 
AS CRIANÇAS



2

VOCÊ CONHECE 
O CORONAVÍRUS ?

O  coronavírus é tão pequeno 
que a gente não consegue ver. 
Mesmo vacinadas, as pessoas 
precisam se cuidar, ficar em 
casa e lavar as mãos com 
água e sabão com frequência, 
principalmente antes de comer 
e tocar os olhos e a boca.



3

VEJA COMO 
LAVAR AS MÃOS

1. Coloque um pouco 
de sabão nas mãos 
já úmidas.

2. Esfregue as 
palmas das mãos 
uma na outra.

3. Esfregue entre os 
dedos para lavar 
cada um deles.

4. Esfregue as unhas 
na palma das mãos.

5. Esfregue a parte 
de trás das mãos.

6. Enxague 
abundantemente.

7. Seque bem as 
mãos com uma 
toalha limpa.

!
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NÃO SE ESQUEÇA !
Toda vez que você 
tossir ou espirrar, 
cubra a boca ou 
o nariz com o 
cotovelo ou use um 
lenço descartável.

Evite colocar a mão 
no nariz, nos olhos e 
na boca. Mas se fizer 
isso, lave as mãos 
antes e depois. 
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VAMOS COMBINAR ?
Todo mundo que precisa sair de casa tem 
que usar máscara para se proteger do 
coronavírus. A máscara tem que cobrir 
o nariz e a boca.  Ensine os adultos que 
a máscara não pode ficar no queixo, no 
pescoço, na testa ou pendurada na orelha.

Pais e responsáveis: as máscaras não devem ser usadas por 
crianças menores de dois anos ou crianças com condições de 
saúde que impeçam o uso adequado. 

VOCÊ CONSEGUE DESCOBRIR ONDE ESTÁ O ERRO?

Respostas: 1- Mão na máscara. 2- Nariz fora da máscara. 3- Queixo fora da máscara. 4- Máscara pendurada na orelha.

1 2

3 4
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POR QUE TEMOS QUE CUIDAR 
DAS PESSOAS MAIS VELHAS ?

Algumas pessoas, como a 
vovó e o vovô, têm mais 
chances de ficarem doentes. 
Por isso, neste momento, é 
importante que fiquem em 
casa sempre que possível 
e evitem receber visitas. 
Logo, logo, poderão abraçar 
todo mundo!

Mas se você, sua vovó e seu vovô moram na mesma casa, cuide 
bem deles e aproveite para brincar e conversar bastante!
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POSSO ENCONTRAR COM 
MEUS COLEGUINHAS E 
BRINCAR NA PRAÇA ?

É importante ficar em casa sempre que puder. Aos poucos, 
estamos voltando a fazer as coisas que fazíamos. Se muitas pessoas 
se encontrarem em um mesmo lugar, o vírus pode se espalhar 
rapidamente e mais pessoas podem adoecer. Os adultos precisam 
estar atentos às orientações da prefeitura da nossa cidade. Quando 
não puder sair, que tal inventar novas brincadeiras dentro de casa?
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E PARA TER 
MUITA SAÚDE...

Para você crescer, ficar forte e não ficar doente é importante comer 
alimentos saudáveis todos os dias: frutas, legumes, verduras, carne 
ou ovo, arroz e feijão.  Não se esqueça de escovar os dentes depois 
que comer! Beba também bastante água!

Você também precisa se movimentar! Vamos brincar?



9

VAMOS VENCER 
O CORONAVÍRUS! !

Agora que você já sabe como se prevenir contra o coronavírus, 
seguem nas próximas páginas algumas atividades para você aprender 
ainda mais e se divertir!



PASSATEMPO
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VAMOS COLORIR ?
A prevenção é a melhor forma de combater o coronavírus.



PASSATEMPO
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CAÇA-PALAVRAS

Encontre as palavras em destaque no diagrama abaixo:



PASSATEMPO
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JOGO DOS 7 ERROS

Encontre os 7 detalhes diferentes entre as cenas abaixo:



PASSATEMPO

13

LABIRINTO

Ajude a menina chegar até a pia para lavar as mãos:



LIGUE OS PONTOS
PASSATEMPO
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Complete o desenho ligando os pontos na sequência numérica:



AJUDE A SALVAR VIDAS: 
FAÇA SUA PARTE.

pbh.gov.br/saude
EM BELO HORIZONTE
CORONAVÍRUS • COVID-19
COMBATE AO

Higienize as mãos com sabão 
ou álcool 70%.

4

Mantenha a distância mínima 
de 2 metros das outras pessoas.

2m 2m

3

Use máscara. 
1

Saia de casa somente 
quando necessário. 

2

Ao tossir ou espirrar, use o braço 
para tapar a boca ou o nariz.

5



Essas são dicas importantes de autoproteção. 
Para saber mais, acesse pbh.gov.br/saude. 

http://pbh.gov.br/saude

