


A TURMA
DO BENE
CONTRA O
CORONAVÍRUS!

ESTAMOS VIVENDO DIAS EM 
QUE PRECISAMOS COMBATER UM 
GRANDE INIMIGO, O CORONAVÍRUS.  
MAS, O QUE É O CORONAVÍRUS?

Um vírus perigoso, que pode nos deixar gripados e 
doentes, causando muitos problemas para todos! Não 
conseguimos vê-lo, pois ele é bem pequeno, minúsculo!! 
Na verdade, os cientistas só podem vê-lo através do 
microscópio!  Ele pode passar de pessoa para pessoa, 
através da aproximação e do toque. Precisamos ficar 
em alerta, tendo muito cuidado e a turma do BENE:) 
quer ajudá-lo nessa missão!

Nossa turma quer espalhar o BEM por todos os lugares e este é o tempo de 
colocar isso em prática, através das virtudes que temos aprendido! Devemos 
pensar em como podemos fazer boas escolhas, ajudando a todos a vencerem 
esse inimigo. 

Através de bons hábitos, promoveremos o bem aos que estão ao nosso redor, 
a nós mesmos, à nossa família e ao mundo! Vamos, juntos, vencer com muita 
determinação o CORONAVÍRUS!



COMO PODEMOS
PEGAR O 
CORONAVIRUS?

PARA ESPALHARMOS 
O BEM, NESTE TEMPO 
DO CORONAVÍRUS, 
PRECISAMOS:

• Através de espirros e tosses 
de pessoas que estejam 
contaminadas;

•  Lavar as mãos muito bem! Com água e 
sabão! Conte até 20 ou cante uma canção 
enquanto realiza os movimentos de 
lavagem. Tudo bem devagar e esfregando 
bastante. Lave dos dedos até o dedão e não 
se esqueça dos punhos e das unhas. Você 
pode também usar o álcool gel, limpando 
toda a mão contando até 10, deixando-a 
secar completamente.

•  Quando vier aquela coceira no nariz para espirrar, ou uma vontade de tossir, 
proteja a boca e o nariz com o braço ou o cotovelo. Você também pode usar um 
lenço de papel, jogando-o fora sempre depois de usá-lo. 

• Fica proibido tocar os olhos, nariz e boca com as mãos sujas.

• Apertando a mão ou tocando 
em lugares e objetos que possam 
estar contaminados;

• De gotas de saliva ou catarro, 
em copos e talheres;



• Infelizmente, não vai dar para abraçar e apertar a mãos 
dos amigos. Só sorrisos serão permitidos! Ainda vamos 
cuidar e amar uns aos outros, mas de forma diferente.

• Será um tempo de ficar em casa. Vai dar saudade dos 
amigos, mas podemos falar com eles através da internet!

• Se estiver sentindo mal, com falta de ar, tosse ou febre, 
diga rápido para a família, pois eles irão cuidar de você e 
tudo vai passar. 

• Sempre que sair de casa e retornar, 
não toque em nada antes de se 
limpar bem com água e sabão.

•   As patas dos animais também precisam ser limpas após o passeio. Lembrando 
que a orientação é que todos fiquemos em casa!

• Deixe uma caixa na entrada da casa para colocar objetos como bolsas, relógios, 
carteira e chaves e higienize tudo para entrar em casa. Inclusive óculos e celulares! 
Tudo o que vier da rua deve ser limpo!

• Ao sair de casa, tente tampar todas as áreas de contato. Use roupas que tampem 
pernas e braços. Prenda cabelos longos e evite objetos onde o vírus possa repousar 
como brincos, anéis ou cordões.

•  Ao chegar em casa, tome banho, ou limpe bem as partes que estiveram expostas. 

• Tenha sempre uma caixinha de lenços perto para tocar lugares e abrir portas. 

• Sapatos devem ser limpos 
também e as roupas lavadas.

PARA OS PAIS!



• Mantenha a distância de pessoas, para proteção de todos. 

• Tenha sempre em mente as pessoas mais frágeis, 
como idosos e crianças. Elas precisam do nosso 
apoio e de muito diálogo, para não se sentirem 
sozinhas e inseguras nesse momento. Pergunte 
sempre como é possível ajudar.

A Turma do BENE:) trabalha as virtudes na 
vida das crianças e dos adolescentes e essas 
virtudes nos ajudam em todos os momentos! 
Que tal agora recordarmos quais virtudes irão 
nos ajudar a vencer o CORONAVÍRUS?

PERSISTÊNCIA
A persistência nos ajuda a não desistirmos facilmente diante dos 

problemas e não nos amedrontarmos diante dos desafios.  Esse 
é um bom momento para demonstrarmos nossa PERSISTÊNCIA 
nos bons hábitos de higiene que poderão proteger a todos!

PACIÊNCIA
A paciência nos ajuda a termos controle do coração e das 

emoções, para lidarmos bem com as situações complicadas. 
Vamos precisar ter paciência para ficar em casa, lavar sempre as 
mãos e cuidarmos de quem amamos, sem brigar!!  Ela nos lembra 
que, juntos, poderemos suportar tudo o que estamos passando 
com muita calma!

• E muito cuidado com as Fake news! Assegure-se da 
veracidade das informações que tem recebido e nada de 
pânico! Vamos vencer esse desafio juntos!

 É preciso fazer de tudo para reduzir 
os riscos e cuidar da sua família!

QUAIS VIRTUDES 
IRÃO NOS AJUDAR 
A VENCER O
CORONAVÍRUS?



PRUDÊNCIA
Ser prudente é se comportar evitando os perigos. O 

CORONAVÍRUS é perigoso e pode nos trazer consequências 
ruins, por isso, precisamos ser prudentes e termos muito cuidado, 
seguindo todas as orientações! Só venceremos esse inimigo se 
não menosprezarmos sua ação.

COMPAIXÃO 
A compaixão nos ajuda a ter no coração a vontade de manter o 

cuidado com todos. É querer ajudar na superação dos problemas. 
Neste momento, não poderemos ajudar uns aos outros juntos, mas, 
mesmo separados, podemos podemos contribuir com quem precisa, 
como na hora de ir à farmácia ou ao supermercado, comprando 
somente o necessário para nossa família e deixando que o outro 
compre também.

PRECAUÇÃO
A precaução é se prevenir e evitar todo o mal que pode vir a 

acontecer.  Foi por isso que as aulas foram suspensas, para evitarmos 
uma grande propagação do vírus! Para ser prevenido, é preciso 
fazer tudo o que está sendo indicado e direito! Lavar as mãos, evitar 
contato e os abraços, deixar tudo limpo e evitar sair de casa.

CONFIANÇA
Diante do medo e do aperto no coração sobre tudo o que estamos 

vivendo, vamos ter confiança. Acreditar que vamos conseguir 
passar por tudo isso, se cada um fizer a sua parte.

DISCERNIMENTO 
Neste momento, vamos pensar sobre todas as nossas atitudes...  

essa é a virtude do discernimento. Para não vermos crescer este 
mal e as pessoas ficarem doentes, precisamos contribuir para que 
o CORONAVÍRUS não se espalhe. Devemos cuidar também dos 
vovôs e das vovós, que podem ter a resistência mais baixa. Mas 
nada de muita aproximação, certo?



OBEDIÊNCIA 
Agora, todo mundo vai precisar cumprir e seguir as orientações 

que estão sendo dadas. Não é hora de ser desobediente, pois 
essa atitude pode gerar perigo para você, sua família e para outras 
pessoas. Vamos obedecer todas as ordens dos pais e autoridades 
de saúde. Todo mundo junto, obedecendo aos comandos!

PROATIVIDADE 
E não fique esperando alguém lhe pedir para lavar as mãos ou 

se higienizar.  Você já sabe como deve agir, então, faça tudo antes 
de alguém lhe pedir. Isso é proatividade! 

RESPONSABILIDADE  
Assim, todos vamos assumir nossas atitudes e vamos ser 

responsáveis, fazendo cada um a sua parte! Somos parte de um 
grande quebra-cabeças, não pode faltar nenhuma peça!

ATENÇÃO
Para fazer tudo da melhor forma é necessário ter atenção a 

todas as recomendações, ouvir os pais e os especialistas e seguir 
os comandos. É preciso se concentrar no que fazer e não deixar 
nada para depois!



TEM ALGUÉM 
QUE SEMPRE 
NOS AJUDA!

A Turma do BENE:) acredita 
que temos em quem confiar 
em todos os momentos difíceis! 
Deus está no controle de tudo 
e podemos pedir a ELE, neste 
momento, que nos ajude a 
enfrentar o CORONAVÍRUS. 
Ajudamos uns aos outros, pois 
sabemos que Deus está ajudando 
a cada um de nós a superar este 
momento em nosso planeta! 
Use seu tempo em casa para 
conversar com ELE!



O Bene:) Programa de Formação Ética e Socioemocional é fundamentado em 
um trabalho com virtudes morais, em permanente diálogo com as habilidades 

socioemocionais, desenvolvido pelo Instituto Hexis para estudantes de educação 
básica, desde o Maternal até o Ensino Médio.

E aí, gostou? Entre em contato conosco com apenas um clique!

https://api.whatsapp.com/send?phone=5531996344336
https://www.facebook.com/programabene/
https://www.instagram.com/programabene/
https://vimeo.com/programabene
https://open.spotify.com/show/2FCqIxY7puJc4vbDFvSgcN
mailto:comercial%40institutohexis.org.br?subject=Quero%20o%20Bene%3A%29
http://programabene.com.br
tel:3134297390

