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“La curiosità può vincere la paura ancor 
più di quanto possa fare il coraggio”

“Mais do que a coragem, a curiosidade 
derrotará o medo”
James Stephens
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Questa storia nasce nella lontana Wuhan, una 
città della Cina attraversata dal fiume Azzurro.

Esta história começa na longínqua Wuhan, uma 
cidade da China atravessada pelo Rio Azul.
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Qui viveva un medico di nome Li Wenliang, che per 
primo notò qualcosa di strano in pazienti con una grave 
forma di influenza.

Spinto dalla curiosità, iniziò a studiare e raccogliere dati.
Fu così che decise, qualche giorno dopo, di dare 
l'allarme: stava per diffondersi una nuova malattia!

Ali vivia um médico chamado Li Wenliang, que foi o 
primeiro a notar algo de estranho em pacientes com uma 
grave forma de gripe.
Levado pela curiosidade, começou a estudar e a recolher 
dados.
Foi assim que, passados alguns dias, decidiu dar o 
alarme: uma nova doença estava prestes a propagar-se!
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Un microbo talmente piccolo da riuscire ad arrivare fino 
alla parte più piccola dei nostri polmoni.

Il suo nome è Sars-CoV-2, ma si fa anche 
chiamare Coronavirus.

Medici e scienziati si misero immediatamente al lavoro 
e scoprirono il colpevole!

Um micróbio tão pequeno que conseguia chegar até à 
parte mais pequena dos nossos pulmões.

Chama-se Sars-CoV-2, mas também é conhecido como 
Coronavírus.

Médicos e cientistas puseram-se logo a trabalhar e 
descobriram o culpado!
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Quanto è piccolo il Coronavirus? 

Talmente piccolo che sulla punta di un ago ci possono 
abitare oltre 350 mila virus, quasi come la popolazione 
di Firenze!

Tão pequeno que na ponta de uma agulha cabem 
mais de 350 mil vírus, quase como a população da cidade 
de Florença!

Quão pequeno é o Coronavírus?





11

Non solo è piccolo, è anche un tipo appiccicoso 
e atletico! 
Basta uno starnuto per fargli fare un salto di 
quasi 2 metri. 

In questo modo ha viaggiato velocemente, fino ad 
arrivare in Italia e in tanti altri paesi.

Não só é pequeno, mas é também pegajoso e atlético!

Um espirro é o suficiente para que dê um salto de quase 
2 metros.
Desta forma tem viajado rapidamente, até chegar ao nosso 
país e a muitos outros.
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Radio, tv, giornali e gli adulti non fanno altro che 
parlarne. 

Hanno persino chiuso le scuole.

Nel nostro paese il Coronavirus è diventato subito 
una star.

Rádio, TV, jornais e adultos não fazem outra coisa 
senão falar dele.
Por causa dele, as escolas poderão fechar.

No nosso país o Coronavírus tornou-se logo numa 
estrela.



NanoMetrI/
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Sembra strano non uscire più con gli amici, eppure è 
importante perché potrebbe bastare uno starnuto, un 
abbraccio o una stretta di mano per ammalarci.

Gli scienziati dicono che il virus si diffonde molto 
velocemente in luoghi chiusi e affollati.
Sta proprio bene con tutti, non importa che lingua parli, 
da dove vieni e quanti anni hai.

Os cientistas dizem que o vírus se difunde muito 
rapidamente em locais fechados e com muitas pessoas. 

Dá-se bem com toda a gente e não faz diferença que 
língua falas, de onde és e que idade tens.

É estranho deixar de sair com os amigos, contudo isso é 
importante porque um espirro, um abraço ou um aperto de 
mão poderia ser o suficiente para adoecer.
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Per evitare che lui si diverta troppo saltando di persona 
in persona, gli scienziati e i medici stanno studiando 
giorno e notte un modo per sconfiggerlo. 

Dicono che non bisogna aver così paura di lui,  
ma essere cauti.
Bastano piccoli gesti da parte di tutti per non farlo 
diffondere. Si chiama prevenzione.

Para evitar que se divirta demasiado saltando de uma 
pessoa para outra, os cientistas e os médicos estão a 
estudar dia e noite uma maneira de o derrotar.
Dizem que não se deve ter tanto medo dele, mas é 
preciso cautela.
Bastam pequenos gestos de todos para evitar que se 
propague. Chama-se prevenção.
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   Lavati regolarmente le mani con acqua 
   e sapone.
   Lava regularmente as mãos com água e sabão.

   Quando starnutisci o tossisci copriti la 
   bocca usando un fazzoletto o il braccio...
   e lavati di nuovo le mani!
   Quando сpirras ou tossс, tapa a boca  
   usando um lencinho ou o braço... e lava 
   novamente as mãos!

   Evita di frequentare luoghi chiusi e affollati.
   Evita frequentar locais fechados e com muitas   
   pсsoas.
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    Non toccarti occhi, naso e bocca...le più importanti   
    porte di ingrсso del virus nel nostro corpo.
 Não toquс nos olhos, no nariz e na boca... 
    são as principais portas de entrada do vírus no 
    nosso corpo.

    Butta i fazzoletti usati.
    Deita fora os lenços usados.

    Se hai la febbre, mal di gola, e ti senti 
    l’influenza non mettрe a rischio la tua salute e   
    quella degli altri, rсta in casa. Ma se devi  
    uscire indossa la maschрina!
    Se tens febre, dor de garganta e sentс 
    que сtás com gripe, não ponhas em risco a tua saúde 
    e a dos outros e fica em casa. Mas se tens de sair 
    usa máscara!
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Resteremo a lungo senza incontrare i nostri amici? 
Forse potrebbe passare un po’ di tempo, ma gli scienziati 
stanno lavorando per farci tornare alla normalità.

Nel frattempo mettete in moto la vostra creatività! Tanti 
ragazzi di tutto il mondo stanno già inventando altri 
modi divertenti per salutarsi senza toccare le mani o 
abbracciarsi...e voi quale saluto inventerete?

Vamos ficar muito tempo sem podermos encontrar os 
nossos amigos? 
Poderá passar algum tempo, mas os cientistas estão a 
trabalhar para voltarmos à normalidade.

Entretanto, desperta a tua criatividade! Muitos jovens de 
todo o mundo estão a inventar novas formas divertidas de 
cumprimentar sem usar as mãos ou abraçar-se... Qual é a 
nova forma de saudação que vais inventar?
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