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Olá Galerinha!!

Sei que muitos de vocês já ouviram falar em mim. Fiquei bem famoso,
por possuir superpoderes de deixar as pessoas um pouco doentinhas e você
vai ouvir muito falar no meu nome, na TV, no rádio e nas conversas

dos adultos. Agora, preste muita atenção, pois vou contar para você um
pouco da minha história para você me conhecer melhor e me ajudar  a

voltar para minha casa.

Mas antes de falar um pouco mais sobre eles, gostaria de contar minha
história e como foi que eu os adquiri.



Era uma vez.... 

um menininho que morava em outro planeta, num lugar
chamado CORONÓPOLIS. O nome dele era CORONAVÍRUS e muitos

o chamavam de COVID 19. O menino COVID MORAVA COM sua
família e era muito, mas muito travesso. Um certo dia, em

uma de suas travessuras, ele entrou em uma espaçonave, pois
em CORONÓPOLIS as crianças adoram brincar com foguetes,

aviões e naves espaciais. 



Só que nesse dia, acabou apertando em um botão proibido, 

e então... BOOOOMMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sua nave ficou muito confusa e começou a andar de um
lado para o outro, numa super velocidade que ninguém
conseguiu fazer parar. E assim, eles viajaram por muitos

lugares diferentes, visitaram planetas desconhecidos, até
que o combustível acabou. E IMAGINA ONDE ELES FORAM

PARAR????

Booomm!!!!!

Sim com tanta velocidade ele acabou caindo em outro
planeta.



Siiiiiiiiiiim!!!!!!!!!!!!!!!!! 

No planeta terra!!!!!!!!!!!! 

Num país chamado China!!!
“QUE LUGA difereeeeente!!!!!!!!!!!!!!!! “Pensou COVID.



Até então, COVID morava em um planeta distante, onde não
existia nenhum ser humano. E foi caindo no planeta terra
que conheceu pessoas adultas, idosas e crianças. Também,

ganhou os poderes da velocidade e da invisibilidade. De TÃO
PEQUENO e diferente que ele era, ninguém conseguia enxergá-

lo.  E de tão rápido que ele ficou, começou a andar por aí e
conheceu vários lugares do mundo, inclusive o Brasil.

Sabe o que COVID descobriu?? 

Que por ele não ser desse planeta, algumas pessoas 
podiam encostar nele e ficar bem doentinhas, com gripe,

tosse e outros sintomas, principalmente as mais velhinhas.
 E como ele queria muito voltar para o seu
planeta,  ensinou como todos tinham que

fazer para ajudá-lo.



Então ... 
  Primeiro, as crianças deveriam ficar um pouquinho longe

da escola, dos coleguinhas e de algumas pessoas,
principalmente dos mais velhinhos, evitando fazerem

muitas visitas.  
Muitos adultos deveriam trabalhar  em suas casas,
saindo somente quando fosse muito necessário.



 também, seria preciso que todos usassem álcool gel e
lavassem as mãos mtas x ao dia com água e sabão 

Ah!!! E não podiam esquecer de usar máscaras ao
saírem de casa.

Tudo isso era muito chato, mas veja o lado bom... as
crianças podiam aproveitar esse tempo que estavam

em casa para brincar, estudar, ler e fazer várias
brincadeiras e atividades com a sua família.



Mas para os netinhos que não moravam com seus
avós e que ficavam com muita saudade, COVID
ensinou que elas podiam cuidar deles de longe.
Então elas podiam ligar, fazer cartinhas, vídeos

chamadas, mas tudo de longe. E é o que eu também
quero, ver todo mundo bem e feliz novamente,

ajudando a destruir meus poderes do mal. 

Assim, todos começaram seguir as dicas de covid. E
tomando todos os cuidados, usando os poderes do
gelpower, da mascaraweds e da águabaão, logo logo

ele estaria voltando para seu planeta. E todos
ficariam muito alegres e felizes....



Bom essa é minha história, um segredo que
ninguém sabia, mas resolvi contar. E você que
quer ajudar COVID pode contar essa historinha

para seus amiguinhos e para a sua família.
Quanto mais as pessoas se cuidarem, mais

rápido TODOS ESTARÃO JUNTOS
NOVAMENTE!!!!!!!!!!!!!!

 
Assinado: Covid
Apelido: corona vírus

Mas

para os pequenos covidzinho!
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