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Sabe quem eu sou? 
 

SIIIMMM, a Fada do Dente!!!
 

E hoje eu vim aqui a pedido do seu dentista
para te contar mais sobre esse novo

coronavírus, 
o que ele causa, e quais mudanças 

tiveram que ser feitas por causa dele. 
 

OLÁ...
 



O que é o coronavírus?
 

O coronavírus é responsável por causar a doença
chamada Covid-19. Ela se parece com um resfriado/gripe,

mas é muito mais perigosa.
 

O vírus tem esse nome por causa do seu formato, que é
parecido com uma coroa! Por isso, “corona” vírus. 

 Por ser bem pequenininho e não conseguirmos
vê-lo, ele é passado de pessoa para pessoa sem

ser notado. 

 Devemos ter muito cuidado!!!



"Esconderijos" do coronavírus
 

O coronavírus, costuma se esconder muito bem por ser
bem pequenino. Só conseguimos ver no microscópio!

Ele fica no ar;
Na saliva das pessoas que estão com Covid-19; 

 E chega em outras pessoas através de
objetos contaminados, mãos, e mini gotinhas

de saliva (principalmente quando
espirramos e tossimos).

 



Sintomas
 

Quando o vírus consegue entrar no nosso corpo, ele causa a
Covid-19, e nós podemos sentir:

 - Falta de Ar/Dificuldade para respirar
 - Febre
   - Dor de cabeça
      - Tosse
         - Nariz escorrendo

 - E pode até fazer com que a gente não sinta o 
      gosto e cheiro das coisas.
      - Em algumas situações podemos nos sentir 
         muito mal e até precisar ir ao hospital. 

 
 



Formas de prevenção
 

A melhor maneira de prevenir a contaminação é:  ficando em
casa!!!

Mas, quando você precisar sair, é essencial que:
- Use mascara;
- Evite passar a mão no rosto (nariz, olhos e boca); 
 - Lembre-se de sempre lavar bem as mãos com água e sabão; 

     - Use álcool em gel;
        - Evitar abraçar os amiguinhos ou ficar muito próximo;
             - Evite dividir suas coisas individuais com os seus                  
                  coleguinhas;
                  - Também é essencial que você cubra a sua 
                      boca quando tossir ou espirrar!



Como lavar as mãos e usar
o álcool em gel

 

01. Molhe as mãos 02. aplique sabão 03. esfregue as
palmas das mãos

04. esfregue para
cima e para baixo a

palma no torso

05. esfregue palma
com palma e dedos

entrelaçados

06. esfregue a
parte de trás dos
dedos nas palmas

07. esfregue os
polegares com a

palma em rotação

08. esfregue
rotativamente as
pontas dos dedos

10. enxague as
mãos

11. seque as mãos
com toalha
descartável

12. feche a torneira
utilizando a toalha

descartável

13. suas mãos estão
limpinhas!

01. aplique o álcool
em gel

02. esfregue as
palmas das mãos

03. esfregue para
cima e para baixo a

palma no torso

04. esfregue palma
com palma e dedos

entrelaçados

05. esfregue a
parte de trás dos
dedos nas palmas

06. esfregue os
polegares com a

palma em rotação

07. esfregue
rotativamente as
pontas dos dedos

08. suas mãos estão
limpinhas!



Vacinas
 

Os cientistas passaram muito tempo estudando e testando
vacinas para nos proteger; e eles encontraram algumas que

são capazes disso!
 Essas vacinas já estão sendo aplicadas nas pessoas, mas, para 

Todos tomarem levará um tempo, sendo muito
importante que você continue seguindo as coisas 

que eu disse na página anterior. E continue se 
prevenindo para não ficar doente e não 

transmitir o vírus para ninguém!



Saúde Bucal
 

Como sou a fada do dente, eu não poderia deixar de falar da
saúde da sua boca, pois eu quero ver essa boca e dentinhos bem

saudáveis!
Então, para mantê-la com muita saúde, você precisa:

- Comer alimentos saudáveis, como frutas, legumes, vegetais,
arroz e feijão; 

-Evitar comer muitos doces, como chocolates, 
bolachas, balas, pirulitos;

 - E, sempre após as refeições, se 
lembrar de escovar os dentes e língua, não 

deixando de lado uso de fio dental.



Como escovar os dentes
 

01. coloque um pouquinho de pasta
na sua escova

02. com movimentos circulares
(fazendo bolinhas), escove seus
dentes, um por um, pela frente

03. continue fazendo as bolinhas na
parte de cima dos seus dentes de

baixo e na parte de baixo dos seus
dentes de cima

04. use a ponta da sua escova para
também escovar a parte de trás dos
seus dentes, sempre com movimentos

circulares

05. antes de enxaguar a boca,
escove bem a língua!



O Consultório Odontológico
 

Como eu já disse, o coronavírus gosta de se esconder e 
por isso, foi preciso retirar todos os brinquedos que tinham
pra te divertir. Mas não fique triste, é por uma boa causa!

Além disso, seu/sua dentista estará vestido de uma 
maneira diferente, agora eles se parecem com 

astronautas. Muito legal né!!??
 

Assim que você chegar, o “oi” não será mais com 
um abraço apertado, mas eu sei que você 

irá ver o sorriso pelos olhos 
apertadinhos e fechadinhos do doutor



 

Logo isso voltara ao normal também, só te peço 
um pouquinho de paciência. 

Não se esqueça de usar a máscara e de só a 
retirar quando for pedido! 

 
A gente se vê por aí!

 



 

HORA DE BRINCAR!
 

A fada Milly precisa chegar até sua máscara e seu álcool gel para sair em
segurança de casa. Você pode ajudá-la?

 



 

HORA DE BRINCAR!
 Há algumas palavras importantes para enfrentar tempos de pandêmia

escondidas no caça-palavras! Vamos achar? 

Procure por: 
DISTANCIAMENTO
ÁLCOOL GEL
PROTEÇÃO
FIQUE EM CASA

 



 

HORA DE BRINCAR!
 Socorro! O vírus do COVID-19 é perigoso! Ligue os pontos e ajude a

fada Milly a descobrir o que pode protegê-la!
 

 

 
 



 

HORA DE BRINCAR!
 Vamos colorir a fada Milly e seus fiéis companheiros!
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