


O Afonso era um menino muito agitado.

Sempre simpático e animado.

Até que de um dia para o outro ficou limitado.

Pois esta quarentena, deixou-o desanimado!



O Afonso, todos os dias, escondia-se

debaixo da cama.

Não gostava de ir à escola!

Quando chegava o mês de Dezembro e

escrevia a carta ao Pai Natal,

pedia que fossem férias o ano inteiro!

Ir à escola e fazer os trabalhos de casa era

um sacrifício!



A mãe tinha sempre que lhe perguntar:

- Afonso, já fizeste os trabalhos da escola?

- Ainda não mãe! – Respondia-lhe.



Até que um dia o rei das

constipações, o Coronavírus,

apareceu em Portugal!

As escolas, os parques infantis

e até mesmo os cinemas

fecharam.

O risco de contágio era muito

grande.



Pedia-se a todas as famílias que

ficassem em casa.

As crianças teriam de estudar dentro de

casa, os adultos deveriam trabalhar

dentro de casa!

Só assim os profissionais de saúde

poderiam resolver a chatice que este

vírus arranjou.



Era o sonho do Afonso! 

Não ir à escola e brincar o dia todo 

sem tirar o pijama!



Passou uma semana.

Duas semanas…

E nunca mais era hora de regressar à escola!



O Afonso sentia saudades de brincar com os

colegas, de jogar à bola no recreio da

escola...

Começou a desanimar de pijama em casa, sem

saber o que fazer ou brincar.



Afinal, ir à escola era fantástico!

A professora sabia explicar a matéria como mais 

ninguém o fazia e o Afonso nunca tinha sentido esta 

nostalgia. 

Mas a única solução era aguentar até o vírus passar.



1. Decidir um horário de levantar e de deitar.

2. Definir um horário semanal de rotinas.

3. Tirar o pijama todos os dias de manhã.

4. Guardar 2 a 3 horas para dedicar aos trabalhos da escola.

5. Ajudar a mãe a preparar uma refeição para o almoço ou jantar.

Certo dia, a sua mãe leu-lhe as dez regras da Amarelinha 
para combater o isolamento social.



6. Jogar um jogo por dia com os pais.

7. Fazer um trabalho de expressão plástica.

8. Dançar e/ou cantar uma música.

9. Ler ou escrever uma história.

10. Dar valor às pequenas coisas.



O Afonso achou que as dez regras

seriam muito fáceis de cumprir e

desafiou-se a si mesmo.

Os dias em casa iam continuar a

ser de aprendizagem mas sempre

divertidos!



Durante a quarentena, o Afonso

aproveitou para brincar e

aprender com os pais.

Não eram precisos muitos

brinquedos. Precisava apenas de

um papel, uma caneta e muita

imaginação!



Quando o Afonso regressou à escola, contou à professora as suas aventuras e tudo o que 

tinha aprendido! 

Afinal, a sua família era fantástica e estava muito agradecido por todas as oportunidades 

que até hoje nunca tinha valorizado.



Faz como o Afonso, fica em casa e diverte-te!

Dá valor às coisas mais simples.




