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JUNTA-TE A NÓS E ESCREVA AS TUAS IDEIAS
Escreve-nos para: Infância Missionária - Rua Ilha do Príncipe, 19 - 1170-182 Lisboa missio.omp@netcabo.pt 
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www.infancia.opf.pt

DONATIVO
SE QUISERES AJUDAR OUTRAS CRIANÇAS ENVIA O TEU DONATIVO PARA:
Infância Missionária \ Rua Ilha do Príncipe, 19 \ 1170-182 Lisboa
OU PARA A CONTA: 0033 0000 0002 3521 43405

DISTANCIADOS...

 

MAS TAMBÉM MAIS PRÓXIMOS...

"Devemos voltar às aulas com toda a confiança desde que se garanta que todos, educadores, alunos, docentes, 
funcionários, contribuam para o esforço de nos mantermos afastados, manter a etiqueta respiratória, usar 
máscara, fazer a higiene das mãos e evitar convívios frente a frente e de perto", mas enquanto estamos 
afastados uns dos outros podemos pensar em lados positivos desta situção e em como podemos ajudar o nosso 
próximo. 

Pensa como mudou a tua vida e como te aproximou dos teus colegas, amigos e família... pensa e desenha...

 

USAR A MÁSCARA COM FREQUÊNCIA LAVAR AS MÃOS QUANDO TOSSIR 
TAPAR A BOCA

NÃO TOCAR A BOCA, OS OLHOS 
COM AS MÃOS NÃO LAVADAS

DESINFECTAREVITAR O CONTACTO 
COM OS DOENTES

SEMPRE A AJUDAR 
E DESINFECTAR

REZAR PELOS DOENTES

REGRESSO À NOVA ESCOLA
MAIS DISTANCIADOS MAS TAMBÉM MAIS PRÓXIMOS



Este isolamento não devia 
tirar-nos o bom humor e a 
boa disposição dos que não 

podem sair à rua. 

Muitas crianças ao redor 
do mundo ainda estão em 

isolamento com suas famílias, 
sem poder ir à escola, nem 

fazer atividades fora de casa 
por causa da pandemia.

 Pensa na forma divertida e 
criativa de passar o tempo, 
nesta altura de crise do 

coronavírus.
 

Desenha-a e partilha-a 
com os outros!
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AGENDA ESCOLAR de 5 CONTINENTES

2

O ano escolar começou já em 
todo o mundo. Aqui preparamos 
para ti uma agenda escolar 
onde poderás escrever as tuas 
aulas e atividades. Pensa 
também nos teus amigos dos 
outros continentes, desenha 
aqueles que estão em falta. 
Assim a agenda ficará pronta 
para te acompanhar durante 
este ano letivo.   

 


