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Pinta este livro 
Pinta este livro 

enquanto aprendes 

enquanto aprendes 

a ser um herói 
a ser um herói 

ficando em casa!

ficando em casa!

em quarentenaem quarentenaem quarentenaem quarentena

E agora que sabes ser um herói em quarentena,
que tal descobrires que outros heróis habitam

o nosso planeta?

O projeto Heróis sem CapaHeróis sem Capa, que celebra heróis reais, 
com histórias de vida de todas as formas e feitios, 

através de ilustração e literatura infantil, desafia-te 
a ires a www.heroissemcapa.comwww.heroissemcapa.com e encontrares 

heróis que, como tu, algo fizeram para fazer deste 
mundo um lugar melhor! 

Em breveEm breve......
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Ouviste dizer que o planeta 
Terra está doente... 

A escola fechou, estás em casa
e não sabes bem porquê... 



A verdade é que, para ultrapassar esta fase má, 
há pessoas a fazerem tudo o que podem para dar 

assistência a quem precisa...

São verdadeiros heróis, 
e precisam da tua ajuda!



Enquanto a médica e o enfermeiro 
estão no hospital a ajudar quem 

já está doente...

...eles precisam que tu fiques 
em casa e leias um livro.



... ele precisa que fiques 
em casa e faças um bolo 

com a tua família.

Enquanto o farmacêutico 
está na farmácia a dar os 

medicamentos a quem precisa...



...ela precisa que tu 
fiques em casa e arrumes 

o teu quarto.

Enquanto a distribuidora viaja 
no seu camião para levar comida 
a casa de quem não pode sair... 



...ele precisa que fiques em casa
e jogues um jogo com a tua família.

E enquanto o técnico
de limpeza tem que sair 

de casa para desinfetar os 
transportes públicos...



Parece fácil, não? De facto, se todos fizermos a nossa 
parte, eles lá fora, a cuidar de quem mais precisa, e 

tu dentro de casa, a protegeres-te a ti e à tua família, 
conseguiremos ultrapassar esta fase mais depressa.

E é assim que tu, em casa, és também um herói.


