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Introdução 
O currículo de CURRÍCULO SKILLZ DE RESPOSTA AO COVID-19 foi 
desenvolvido em Março de 2020 para ajudar na abordagem ao pandémico COVID-
19. A Grassroot Soccer (grassrootsoccer.org) e a sua equipe de consultores de 
curriculo, rapidamente projetaram este instrumento desportivo como uma forma 
para os treinadores, educadores e país, possam facilitar sessões simples, engraçadas 
e efetivas para jovens adolescentes (10-19 anos de idade). O currículo pretende 
aumentar um conhecimento abrangente sobre COVID-19, promover 
comportamentos saudáveis, como a própria forma de lavar as mãos, providenciar 
habilidades para o bem-estar mental durante tempos estressantes, e dissipar mitos 
comuns sobre a doença.  
 
Use este currículo de CURRÍCULO SKILLZ DE RESPOSTA AO COVID-19, 
para conectar com jovens adolescentes nas escolas como nas salas de aulas (se 
considerado seguro pelas autoridades locais de saúde) ou remotamente através de 
video-conferências e WhatsApp (onde estiver disponível). Os pais e cuidadores 
podem usar este instrumento para providenciar uma educação sobre COVID-19 
para as crianças em casa.  

 

Grassroot Soccer 
Grassroot Soccer (GRS) é uma organização de saúde para adolescentes que alavança 
a força do futebol para educar, inspirar, e mobilizar a juventude em risco nos paises 
em desenvolvimento para que superem os seus maiores desafios na saúde, vivam 
saudáveis, tenham vidas mais productivas e se tornem agentes de mudança em suas 
comunidades. Desde 2002, a GRS alcançou cerca de 2 milhões de jovens em 50 
paises com informações e serviços de prevenção do HIV e de saúde sexual e 
reprodutiva (SRH). 
  
A GRS antecipa que esta pandemia vai exacerbar outros desafios agudos na saúde, 
que são as principais causas da morbidade e mortalidade para adolescentes: Acesso 
aos serviços de HIV, materno-infantil e saúde sexual e reprodutiva (SRH), e de 
violência baseada no género. Não somente, o COVID-19 diretamente contribui para 
as ameaças de saúde que os jovens enfrentam, mas ameaça desviar recursos críticos 
dos primeiros cuidados e sobrecarrega de antemão os sistemas de saúde com poucos 
recursos num tempo em que não podemos perder campo. 
 
E incluindo  à este currículo de código-aberto focado na prevenção do COVID-19, 
a GRS tem um alcance de recursos programáticos baseado nas evidências em 
serviços de assistência técnica disponíveis para organizações que trabalham com 
adolescentes em todo mundo. Por favor, envie-nos um email no 
partnerships@grassrootsoccer.org  para aprender mais. 
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CURRÍCULO DE RESPOSTA DE HABILIDADES PARA O COVID-19 
O currículo de CURRÍCULO SKILLZ DE RESPOSTA AO COVID-19 é uma 
série de 3 “práticas” que podem ser completadas em 30 minutos ou menos. O 
seguintes princípios guiam este currículo: 

> Código-aberto. O currículo esta abertamente disponível para organizações, 
escolas, equipes, negócios e para governos que procuram providenciar 
informações sobre COVID-19 e promover comportamentos de saúde para 
erradicar a propagação do virus. 

> Baseado em evidências. Este currículo aplica-se a metodologia do 
currículo da GRS, que foi refinado por 17 anos por rigorosas pesquisas.1  

> Modular. As atividades podem ser integradas com uma camada adicional 
para suplementar o existente programa juvenil ou como recurso 
independente. 

> Adaptável.  Cada actividade pode ser adaptada baseada na idade/conforto e 
experiência dos participantes.  

> Flexível. Use este currículo para uma entrega pessoal se possível, ou para 
uma remota interação com pessoas jovens. 

> Rituais comuns e estrutura. Cada sessão segue um formato similar, 
incluíndo uma consistente introdução, actividade, e ritual de fechamento 
onde os participantes exploram maneiras de integrar comportamentos de 
saúde nas suas vidas. 

> Solidário. Estamos aqui para ajudar. Por favor envie um e-mail para 
partnerships@grassrootsoccer.org para discutir formas de uso do currículo. 

O currículo de CURRÍCULO SKILLZ DE RESPOSTA AO COVID-19 é um 
instrumento dinámico que continuará a melhorar na medida que envolvamos mais 
organizações, que aprendemos das avaliações, e que reunimos comentários das 
pessoas jovens e treinadores por todo mundo.  

 

Monitoria & Avaliação (M&A) da HABILIDADES DE RESPOSTA  PARA 
O COVID-19. 
O currículo de CURRÍCULO SKILLZ DE RESPOSTA AO COVID-19 é 
acompanhado por uma pesquisa que permite organizações rastrearem o seu 
progresso baseado nos resultados e melhora-lo continuamente. Por favor envie nos 
um e-mail para discutir como podemos compartilhar dados, conclusões e melhores 
práticas. 
  

 
1 Para mais informações na pesquisa da GRS, por favor leia o nosso Relatório de Pesquisa: 
https://www.grassrootsoccer.org/wp-content/uploads/2018/07/GRS-Research-Insights-
Report-FINAL-spreads-small.pdf 
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Contacto 
 
Por favor contacte-nos com qualquer questão ou ideias. 
Deixe-nos saber se precisa de alguma ajuda. Actualizaremos regularmente o 
currículo de CURRÍCULO SKILLZ DE RESPOSTA AO COVID-19. 
Gostaríamos de aprender como esta usa-lo e receber seus comentários em como 
podemos faze-lo melhor.  

 
 

partnerships@grassrootsoccer.org 
 
 

Grassrootsoccer.org/resources 
 
 
 

 
 

Um especial obrigado para os nossos parceiros que ajudaram a escrever o 
currículo: 

 

 
 

Muitíssimo obrigado à Girl Child Rights pelo apoio na tradução deste currículo 

 

https://www.grassrootsoccer.org/resources
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Usando o currículo 
 
Terminologia 

> Práctica: Cada uma das três sessões neste currículo considera-se uma 
“prática”. 

> Treinador(a): Este é você! Qualquer treinador(a), professor, pais, 
cuidadores, educador de pares, ou modelo de adulto responsável que usa 
esta guia é treinador(a)! 

> Jogadores: Pessoas jovens que participam neste programa mesmo que 
trabalhem com 50 crianças online ou 1 criança em casa- são jogadores na 
equipe de SKILLZ. 

> Metas: O curto-prazo muda o objectivo dos treinadores(ras) para alcançar 
em cada práctica. Use essas metas para ajudar a focalizar as actividades e 
discussões para cada práctica.  

> Aquecimento: Período de 5 minutos de transição para jogadores e 
treinadores energizarem e focalizarem-se na actividade principal.  

> Energizador: É qualquer graça, exercício rápido físico ou mental. Use 
energizadores como jogos, exercícios, canções, ou enígmas em qualquer 
momento para impulsionar energia e moral.  

> Mensagens Chaves: A informação mais importante das práticas.  
> Esfriamento: Período de 5 minutos de transição para jogadores reverem o 

que aprenderam e focarem em como eles usarão o que eles aprenderam nas 
suas vidas. 

> Micromovimentos: São pequenas tarefas para um ensino profundo e 
disseminação informação acertada na comunidade. Use exemplos 
providenciados ou faça-os por si próprio. 
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Aprendendo a usar o guia 
> Para estar preparado, leia cada prática duas vezes um dia antes da sua 

prática. 
> Revise as diferentes secções do currículo, explicadas abaixo: 

 

Actividades |Tempo Sugerido 
 
1 | Etapas Principais 

> Instruções para LEITURA individual; 
 Coisas para DIZER aos jogadores 

 Respostas que pode OUVIR dos jogadores 

• Leia essas afirmações em voz alta para os jogadores 

Dicas do Treinador(a): Conselho útil e definições para ajuda-
lo! 
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1. Conheça O Jogo 
Nesta prática, os jogadores decidem as maneiras de saudação e de celebração sem 
contacto físico. Eles depois jogam um questionário engraçado onde adquirem 
conhecimento básico sobre prevenção e transmissão do COVID-19 e dissipam 
mitos comuns. 

 
Tema: Conhecimento abrangente sobre COVID-19  
 
Objectivos: No fim da prática, os jogadores devem estar aptos a: 

> Descrever como o COVID-19 se propaga 
> Descrever 5 acções que podem usar para prevenir a propagação do 

COVID-19 
> Explicar resumidamente os serviços de saúde actualmente disponíveis nas 

suas comunidades 
> Descrever a importância do bem-estar mental em momentos estressantes 

Materiais: 
> Cartas de FACTO/ABSURDO – 1 por cada jogador. NOTA - você pode 

usar “polegares para cima”/polegares para baixo” se não tiver materiais ou 
quer limitar o contacto.  

Preparação:  
> Reveja o  Faça o 5” da Organização 

Mundial da Saúde (direito). Faça um 
poster similar num flip chart. 

> Reveja as afirmações de Facto/Absurdo 
por forma a familiarizar com a 
informação. 

> Modifique as afirmações e explicações 
baseadas na orientação das autoridades 
de saúde locais. A pandemia está a 
mudar os mandatos governamentais, 
especialmente relacionado ao 
distanciamento social e isolamento. 
Mantenha-se actualizado para garantir 
que providencia uma informação 
actualizada e precisa.  

> Organize as cartas Facto/Absurdo. Se 
não tiver imprimido as cartas de atividades, escreva “Facto” num pedaço de 
papel e “Absurdo” num outro pedaço.  
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> Preencha informações de contacto dos serviços disponíveis.
> Veja estes vídeos sobre ideias de celebrações e saudações sem contacto

físico:
o https://drive.google.com/file/d/0B0bA84Kjs6KcSEVvWkFQQ0ds

czg/view
o https://www.youtube.com/playlist?list=PLWvOYvF5xlgi3onrzQ1C

0e5tYffuXdDX_

 Variações Online: 
> Vídeo-Conferência:

o Instrua os jogadores a fazerem as suas cartas FACTO/ABSURDO.
Leia cada afirmação e instrua os jogadores a segurarem as suas cartas
em frente a câmera.

o Diga aos jogadores para fazerem qualquer questão que tenham sobre
o COVID-19 antes da prática. Partilhe as questões anonimamente e
deixe os jogadores tentarem responder por sí mesmos.

o Depois da prática, crie e envie um slide em PowerPoint com as
respostas correctas, questões de discussão para os jogadores usarem
para iniciarem uma conversa em casa e com amigos.

> WhatsApp:
o Envie afirmações de FACTO/ABSURDO no grupo de chat e diga

aos jogadores para responderem com FACTO ou ABSURDO e
explicarem as suas respostas.

o Envie links sobre a última informação credível da OMS, CDC e das
autoridades de saúde locais.

Agenda: 
> Aquecimento (5 min)
> FACTO/ABSURDO (10-15 min)
> Esfriamento (5 min)

https://drive.google.com/file/d/0B0bA84Kjs6KcSEVvWkFQQ0dsczg/view
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWvOYvF5xlgi3onrzQ1C0e5tYffuXdDX_
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AQUECIMENTO | 5 min 
1 | Energizador 

> Lidere um energizador ativo, como um jogo, dança, canção, uma estica, ou 
corrida.  Veja estas ideais: 
https://drive.google.com/file/d/0B0bA84Kjs6Kcb1liaVowTnlxQlk/view 
 

2 | Introdução 
> Introduza os objetivos das CURRÍCULO SKILLZ DE RESPOSTA AO 

COVID-19  
 No instrumento de CURRÍCULO SKILLZ DE RESPOSTA AO 

COVID-19  ( SKILLZ),  jogamos para aprender formas de mantermo-
nos saudáveis e de apoio a cada um de nós. Mais de 2 milhões de 
pessoas jovens graduaram em programas SKILLZ. 

 Vamos realizar alguns jogos juntos sobre formas de protecção de 
doenças, como o COVID-19. E também vamos practicar modos de 
como focarmo-nos no nosso bem-estar mental durante este período 
desafiante. 

3 | Celebração Sem Contacto 
 Autoridades de saúde como a Organização Mundial de Saúde 

recomendaram limitação do contacto físico desta vez.  
 Contudo, ainda é importante nos conectarmos por meio de saudações e 

celebrações, mesmo se não podemos nos tocarmos.  
> Chuva de ideias muitas ideias dos jogadores sobre celebrações sem contacto 

que podem ser usadas pessoalmente ou virtualmente. Encoraje os jogadores 
para serem criativos! Exemplos podem incluir o “Ar 5” e o “Shaka”. 

> Diga aos jogadores para decidirem sobre 1 ou 2 saudações que vão usar no 
SKILLZ.  

> Pratique usando suas celebrações com muita energia! 

Shaka! Ar 5! 
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FACTO/ABSURDO |10-15 min 
1 | Configure o Jogo 

Dicas do Treinador(a): FACTO/ABSURDO pode ser 
jogado como actividade de equipe. SE interacção pessoal 
proxima for permitido, divida a equipe em grupos de 5-8 
jogadores que vão competir por pontos respondendo 
corretamente as perguntas.  

 Distribua as cartas FACTO/ABSURDO para cada jogador.  

Dicas do Treinador(a): Você pode usar “polegares para 
cima/polegares para baixo” em vez das cartas  
FACTO/ABSURDO 

 Explique e demonstre as 
regras: 

 Eu vou ler uma afirmação e 
vocês tem 15 segundos para 
decidir se a afirmação é um 
FACTO(Verdadeira) ou 
ABSURDO(Falso). 

 Quando digo, “1-2-3, cartas 
para cima” levantem as suas 
cartas para mostrar se é um FACTO ou ABSURDO. 

 Pedirei 1 ou 2 jogadores para explicar as suas respostas antes de ler a 
resposta correcta.  

Dicas do Treinador(a): Permita que as discussões continuem 
pelo tempo que achar que serão úteis. 

 
2 | Jogue o Jogo 

Dicas do Treinador(a): Depois dos jogadores discutirem as 
suas opiniões garanta que as afirmações corretas são lidas 
com clareza. 

 
 
 
 
 
 

FACTO 



 11 

> Jogue o jogo usando cada uma das seguintes afirmações:  

• França ganhou a Copa Mundial de Futebol Feminino de 
2019 

> ABSURDO 
 Os Estados Unidos ganhou a Copa Mundial de Futebol Feminino em 

2019, vencendo aos Países Baixos 2-0 em Lyon, França.  
 França venceu Croácia 4-2 no jogo final em Moscovo, Rússia para 

ganhar a Copa Mundial de Futebol Masculino.  
 

• COVID-19 é a mesma coisa que gripe 

> ABSURDO 
 Gripe e coronavirus (COVID-19) são ambas doenças com sintomas 

similares que são primeiramente propagadas por meio do contacto 
próximo com alguem que tem o vírus. 

 Contudo, COVID-19 está se propagando muito rápido que a gripe e o 
risco de morrer é alto em pessoas infectadas pelo COVID-19 do que 
aqueles com Gripe.2 
 

• COVID-19 se propaga por beber água suja 

> ABSURDO 
 O vírus se propaga principalmente entre 

pessoas que tem contacto próximo um com 
o outro (cerca de 2 metros) por meio de 
gotículas respiratórias produzidas quando a 
pessoa infectada tosse ou espirra.  

 Uma pessoa pode apanhar COVID-19 por 
tocar em superfícies ou objecto que tenha o 
vírus e depois tocar a sua boca, nariz ou 
olhos.  

 
 

 
2 COVID-19 aparece a se propagar numa elevada taxa que a gripe. Dados da China mostram que cada caso de coronavirus 
parece infectar cerca de 2 a 2.5 mais pessoas. Isso é muito alto que a gripe. A média de pacientes propagaram o vírus da gripe por 
cerca de 1.3 outros pacientes. 

No início os dados mostraram que coronavirus e mortífero. Em contraste, COVID-19 é actualmente estimado a matar pelo 
menos 10 pessoas em 1000 pessoas infectadas(1%), o que é 10 vezes mais letal do que uma gripe sazonal (CDC). 

	

ABSURDO 
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• COVID-19 afecta apenas o(a)s idosos(sas) 

> ABSURDO 
 Pessoas acima da idade de 60 anos são mais prováveis a ficarem 

doentes de COVID-19 e a morrerem. Contudo, pessoas de todas idades 
testaram positivo para o vírus e morreram do mesmo.Mesmo pessoas 
de sua idade pode apanhar COVID-19 e ter sintomas médios, 
moderados, ou severos que possa requerer a hospitalização de alguém. 

 

• COVID-19 é um grande risco para pessoas que tem outras 
doenças 

> FACTO 
 Pessoas em condições médicas subjacentes, 

podem estar em alto risco de ter sérias 
complicações de COVID-19. Isto inclui 
pessoas vivendo com HIV, doença de 
coração, diabetes, hipertensão, asma  e 
doença pulmonar. 

 Pessoas com condições médicas 
subjacentes devem continuar a aderir às 
medicações, a manter os compromissos 
com profissionais de saúde, e siga na risca 
as intruções dos técnicos de saúde. 

• COVID-19 é evitável  

> FACTO 
 Siga as orientações do governo relacionadas ao “distanciamento social”, 

que significa criar um espaço físico para reduzir a propagação do vírus. 

Dicas do Treinador(a): Partilhe as orientações actuais do 
governo. 

 As pessoas podem-se ajudar a protegerem-se do COVID-19 e de outras 
doenças respiratórias por: 
 Evitar o contacto próximo com pessoas que possam ter o vírus. 

Evitar lugares com multidões e estar à uma distancia de pelo menos 2 
metros de outra pessoa em lugares públicos. 

 Evite tocar seus olhos, nariz e boca sem lavar as mãos antes.  

FACTO 
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 Lave sempre as suas mãos com sabão 
e água por pelo menos 20 segundos. 
Lave as suas mãos pelo tempo que 
leve a cantar 2 vezes “Parabéns à 
Você”. Use desinfetante para as mãos 
se sabão e água não estiverem 
disponíveis. 

 Se você for sintomático do COVID-19, 
incluindo febres, tosse, e falta respiração, 
evite espalhar doenças respiratorias por: 
 Ficar em casa quando estiver doente 
 Cobrir a boca quando tossir ou 

espirrar com um lenço de papel, e 
depois deite o lenço de papel no lixo. 
Podes tambem espirrar ou tossir no 
seu ombro. 

 Limpe e desinfecte frequentemente objectos e superficies tocadas. 

Dicas do Treinador(a): Reveja o poster do “Faça o 5”  

 

• Algumas pessoas com COVID-19 não ficam doentes 

> FACTO 
 Muitas pessoas com COVID-19 não ficam doentes ou podem 

apresentar sintomas medios. 
 Isso é que torna o vírus muito perigoso: podemos passar para os 

outros, tal como avós, mesmo sem saber.  
 

• Cuidado medico para o COVID-19 está disponível na 
comunidade 

> FACTO OU ABSURDO!  

Confirme com a autoridade local a disponibilidade de 
testagem e cuidados médicos na sua comunidade.  

 Embora doutores e pesquisadores por todo mundo estão trabalhando 
fortemente, ainda não existe cura, tratamento, ou uma vacina para o 
COVID-19.  

 Pessoas com COVID-19 podem procurar cuidados médicos para 
ajudar a aliviar os sintomas. 
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Escreva e partilhe informações de contacto para testagem e tratamento para 
COVID-19.  

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
__________________________________________ 
 

• COVID-19 pode ser propagado por meio de contacto 
sexual. 

> FACTO 
 O COVID-19 pode ser propagado para as pessoas num raio de 2 

metros (6 pés) de uma pessoa infectada, portanto o contacto sexual 
pode ser um risco. 

 O vírus encontra-se na saliva, então beijar pode propagar o vírus. O 
virus não foi encontrado no sémen ou fluídos vaginais.  

 Deixe o sexo se você ou seu parceiro não estiver a sentir-se bem. 
 Continue práticas de sexo seguro, como, abstinência, uso de 

preservativo, e tendo um único parceiro e fidelidade mútua.  

• Precisamos nos apoiar para vencer o COVID-19 

> FACTO 
 Nós podemos vencer o COVID-19, mas precisamos todos contribuir e 

trabalhar juntos. 
 Apoiar os idosos ou pessoas que podem estar doentes por fazer algo 

que os ajude a ficarem em casa, como comprar produtos de mercearia e 
ajuda-los a fazer recados.  
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 Evitar o acúmulo de suprimentos, como comidas, produtos de limpeza 
e artigos de papel. 

 Encorajar amigos e membros de família para seguirem as orientações 
das autoridades locais de saúde.  

 
 

• É normal estar assustado ou ansioso 

> FACTO 
 Podes estar assustado, nervoso, ansioso nas proximas semanas ou 

meses. Está tudo bem! Muitas pessoas terão a mesma experiência. 
 Use as dicas seguintes para se sentir melhor: 

 Foque-se no que podes controlar, como lavagem das mãos e 
distanciamento social. 

 Alcançe a família e amigos pelo telefone ou mensagens de texto. 
 Faça exercícios físicos, como corridas ou caminhadas.  
 Evite notícias e media social. 
 Pratique Respire 5 Vezes: Puxe o ar por 4 segundos e depois retire-o 

por 4 segundos. Repita 5 respirações.  
 Coma bem, beba muita água, e procure durmir bastante. 

 

• As coisas vão melhorar 

> FACT 
 O distanciamento social não vai durar para sempre.  
 Todos dias, doutores e pesquisadores aprendem mais sobre o vírus, o 

que ajuda-nos a tratar e prevenir o vírus. 
 Apoiemos a cada um de nós e cuidem-se também.  

 

3 | Reveja as mensagens chaves 

• COVID-19 é um virus que se espalha primeiramente por 
meio da saliva de uma pessoa infectada, descarregada pelo 
nariz, gotículas da tosse ou espirros, e superfícies 
infectadas.  

• Proteja a sí e aos outros do COVID-19 por lavar as mãos 
sempre, limpando as superfícies e evitando o contacto 
próximo com os outros. 
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• Podemos prevenir a propagação do COVID-19! Partilhe 
informações precisas, apoiem uns aos outros e sigam todas 
intruções do departamento de saúde local.  

 
 
 

P & R  
> Lidere um energizador e junte os jogadores em um grupo. Explique: 

 Discutimos muita informação sobre COVID-19 hoje. Talvez alguma já 
era do vosso conhecimento e alguma pode ser nova.  

 Por favor fique a vontade para fazer perguntas. 

 Eu ficarei depois da prática para responder perguntas que voçês se 
sintam confortaveis em fazer 1 por 1.  

 
 

Esfriamento |5 min 
1 | Discussão Sinta-Pense-Faça  

 Sinta: Como a práctica de hoje te fez sentir?  
 Pense: A atividade te fez pensar sobre o que? Ou sobre que questão?  
 Faça: Como vais usar o que aprendeste hoje?  

2 | Micromovimento 
 Ensine um amigo um importante facto que aprendeu hoje.  
 Grave um vídeo de você liderando o seu próprio jogo de  

FACTO/ABSURDO mostre aos seus amigos e membros de família. 

3| Celebrção da Equipe  
> Celebre a sua equipe  com a sua Celebrção da Equipe! 
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2. Lave as mãos 
Nesta prática, os jogadores aprendem as etapas para uma lavagem eficaz das 
mãos. Em seguida, eles participam de um simples jogo do tipo “Simon Diz”, 
onde identificam os momentos de suas vidas em que precisam lavar as mãos, 
realizando uma lavagem eficaz das mãos. 

 

Tema: Lavagem eficaz das mãos 
 
Objetivos: Até o final da prática, os jogadores devem ser capazes 
de… 

> Descrever as etapas para uma lavagem eficaz das mãos 
> Identificar pelo menos 4 vezes em suas vidas diárias que precisam lavar as 

mãos 
> Demonstrar como espirrar em seus braços para limitar a propagação de 

germes 

 
Materiais: 

> Nenhum 
> Sabonete, água, toalha (se possível) 

 

Preparação:  
> Identifique uma música divertida que os jogadores possam cantar enquanto 

lavam as mãos por 20 segundos, como “Ole!” 
(www.youtube.com/watch?v=Y8aIvD4N8GM), "Parabéns a Você" ou uma 
música atual popular. Baixe a música no seu telefone ou dispositivo para 
tocar durante o treino. 

> A atividade "Lave-Lave-Acene" pode ser mais adequada para jogadores mais 
jovens (de 9 a 14 anos). Para jogadores mais velhos (15 anos ou mais), 
considere compartilhar as etapas principais para lavar as mãos e convide-os 
a fazer sua própria música e ou dança. 
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> Se possível, traga sabão e toalhas limpas 
para que os jogadores possam lavar as 
mãos fisicamente para aplicar 
imediatamente o comportamento que 
aprenderam. 

 

 

Variações Online: 
> Video-conferência: 

o Configure o computador ou o telefone em uma pia em casa para 
transmitir ao vivo vocêlavando as mãos adequadamente. 

o Prepare sua própria música “Lave-Lave-Acene” e toque ao vivo! 

 
> WhatsApp:  

o Envie um link para um vídeo confiável de lavagem das mãos, como 
este do CDC https://www.youtube.com/watch?v=d914EnpU4Fo 
ou mais vídeos divertidos como este: 
https://www.youtube.com/watch?v=-gfOHEaHdjo 

o Envie uma mensagem aos jogadores pedindo que eles contem o 
número de vezes que lavam as mãos em um dia. Acompanhe as 
perguntas sobre como eles podem lavar as mãos com mais eficácia e 
mais frequência. 

 
Agenda:  

> Aquecimento (5 min)                           
> Lave-Lave-Acene (10-15 min)                            
> Esfriamento (5 min) 
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AQUECIMENTO | 10 min 
1 | Energizador 

> Cumprimente os jogadores com sua Celebração da Equipe. 
> Libere um energizador ativo, como jogo, dança, música, estica, ou corrida. 

2 | Recapitule a última prática 
> Revise rapidamente os principais temas da prática anterior. Faça aos 

jogadores algumas das seguintes perguntas: 
 O que aprendemos na última aula?  
 Você usou as habilidades que aprendemos? O que aconteceu? Como se 

sentiu? 
 

Lave-Lave-Acene |10-15 min 
Dicas do Treinador(a): Verifique se os jogadores estão 
distantes aproximadamente 2 metros. 

 

1 | Discutir lavagem das mãos 
 Por que você deve lavar as mãos?  

 Lavar as mãos protege você contra diarréia, gripe e outras doenças 
como a cólera.  

 Lavar as mãos é uma das maneiras mais eficazes de impedir a 
propagação do COVID-19.  

 Quando você precisa lavar as mãos?  
 Depois de usar o banheiro.  
 Antes de comer.  
 Antes de cozinhar.  
 Após espirrar ou tossir.  
 Antes de tocar seu rosto. 
 Quando você chegar em casa.  
 Depois de praticar desportes.  
 A qualquer momento pode haver germes em suas mãos! 
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  Como você pode efetivamente lavar as mãos para matar os germes? 
 Use água limpa e sabão.  
 Lave todas as partes das mãos, inclusindo a parte trazeira das mãos, 

dedos, unhas, palmas, por pelo menos 20 segundos. 
 Lave as mãos com água limpa.  
 Seque as mãos com uma toalha limpa. 

 O que você deve fazer se não houver uma toalha limpa para secar as 
mãos?  
 Agite as mãos no ar até que estejam secas.  
 Nunca limpe as mãos na sua camisa suja - provavelmente está coberta 

de germes! 
 

2 | Ronda 1: Actuar como lavar as mãos 
> Explica: 

 Agora que você sabe como e quando lavar as mãos, vamos fazer um 
jogo para praticar. 

 Você vai correr no local o tempo todo.  
 Vou chamar as três coisas que você precisa fazer ao lavar as mãos e 

você representará ou fará gestos.  

• ‘Sabão!’- Mãos pra cima como se estivesse a esfregar uma 
garrafa gigante de sabão.  
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•  ‘Lavar!’- Esfregue as mãos e corra no lugar enquanto 
canta “Ole-ole-ole!” ,  ou “Parabéns a Você” ou uma 
musica popular em 20 segundos 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dica do Treinador(a):  Peça os jogadores para selecionar 
uma musica que eles gostariam de cantar enquanto lavam as 
suas mãos. 

 

• ‘Secar!’ - 10 pulos de braços e pernas abertas  

 
> Jogue a Ronda 1 varias vezes 
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3 | Ronda 2: Actue quando lavas as mãos 

• ‘Banheiro!’- Agachamento por 2 segundos.  
 

•  ‘Cozinhando!’ - Mova-os em circulo como se estivessem 
cozinhando numa panela enorme de sopa. 

 

 

Dicas do Treinador(a): Pesquise no Google a dança 
“cabbage patch”! 
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•  ‘Espirrando!’- Move as mãos por cima da cabeça e diga 
Heeee- chewww!” Finja espirrar para os seus braços. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ‘Comendo!’- Dance com as mãos indo para a boca por 2 
segundos 
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4 | Ronda 3: Ponha tudo junto 
> Explique: 

 Agora que você sabe como e quando lavar as mãos, vou tentar enganá-
los!  

 Realize as ações que eu grito. Se eu esquecer de lhe dizer para lavar as 
mãos quando você precisar, ou se eu esquecer uma das etapas de 
lavagem das mãos, grite "NAO FAZ SENTIDO!"  

 Exemplo: Se eu dizer "Espirros!" e em seguida "Cozinhando!" grite 
"NAO FAZ SENTIDO!" porque você sabe que deve lavar as mãos 
antes de cozinhar.  

 Exemplo: Se eu esquecer de dizer "secagem", grite "NAO FAZ 
SENTIDO!"  

> Jogue várias rodadas. 

Dicas do Treinador(a): Tente algumas destas variações para 
fazer o jogo mais divertido e desafiado: 
- Faça disso uma competição onde eliminas jogadores que 
cometem erros ate que restem apenas 1 ou 2.   
-Introduza uma punição como flexões, ou saltos em estrelas 
por cometer erros – para representar a punição de lavagem 
erra das maõs.  
- Peça os jogadores voluntários para liderar a atividade.  
- Introduza acções representando as coisas que fazemos 
todos os dias, como jogar futebol, ir a escola, tarefas, etc    

 
5 | Discute 

 Como você espirrou neste jogo? Por que você espirrou assim?  
 Espirre em seu braço.  
 Espirrar ou tossir dessa maneira pode impedir a entrada de germes no 

ar ou nas mãos, protegendo seus amigos e familiares de ficarem 
doentes.  

 Lembre-se de manter suas roupas limpas, pois os germes ainda 
podem viver em superfícies.  

 Ainda é importante lavar as mãos depois de espirrar!  
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 Posso usar desinfetante para as mãos em vez de água e sabão?  
 Lave as mãos com água e sabão sempre que possível, pois a lavagem 

das mãos reduz a quantidade de todos os tipos de germes e produtos 
químicos nas mãos.Se não houver água e sabão, o uso de um 
desinfetante para as mãos com pelo menos 60% de álcool pode 
ajudá-lo a evitar adoecer e espalhar germes para outras pessoas.  

 Quais são alguns dos desafios que você tem para lavar as mãos? Como 
você pode lidar com esses desafios? 

 
6 | Revise as principais mensagens 

• Lavar as mãos ao longo do dia é uma das maneiras mais 
eficazes de impedir a propagação da COVID19.   

• Lave as suas mãos com sabão e água limpa por pelo menos 
20 segundos para matar os germes. 

• Seque as suas mãos numa toalha limpa ou agita no ar, não 
secar as suas mãos na sua roupa suja.   

• Espirrar ou tossir nos seus braços para evitar espalhar os 
germes. 

 

ESFRIAMENTO|5 min 
1 | Discussões Sinta-Pense-Faça 

 Sinta: Como a prática de hoje fez você se sentir?  
 Pense: O que a atividade fez você pensar ou questionar?  
 Faça: Como você usará o que aprendeu hoje? 

2 | Micromovimentos 
 Ensine o Lave-Lave-Acene a um amigo. 
 Crie uma dança Lave-Lave-Acene. Faça um vídeo e compartilhe-o com 

o grupo via WhatsApp 

3| Celebração da Equipe 
> Comemore em equipe com sua celebração da Equipe! 
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3. Foco 
Neste exercício, jogadores aprendem técnicas de respiração simples para lhes 
ajudar a acalmarem-se e focarem, especialmente durante tempos de incerteza. 
Jogadores se dão conta então de com que freqüência eles tocam os seus rostos 
durante uma curta competição.  

 
Tema: Tocando o rosto/Bem-estar mental 
 
Objectivo: No final do exercício, os jogadores devem ser capazes de… 

> Descrever porque que tocar seus rostos é um perigo para contrair e espalhar 
COVID-19 

> Descrever os benefícios da respiração profunda 
> Descreve como que eles podem usar as técnicas de respiração profunda para 

ajudá-los em suas vidas 

 
Materiais: 

> Nenhum  
 

Preparação:  
> Registe quantas vezes você toca seu próprio rosto durante uma hora. 

Organize e partilhe a informação com os jogadores para mostrar a eles que 
você também está trabalhando em tocar menos frequentemente o seu rosto. 

> Practique as técnicas de respiração antes de levá-los aos jogadores para que 
você possa partilhar sua experiência.  
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Variações Online:  

> Vídeo-conferência:  
o Essas atividades devem ser facilmente transferidas para um formato 

online com adaptações mínimas 
> WhatsApp:  

o Envie uma mensagem para os jogadores com sugestões vitais sobre 
maneiras de se acalmar e relaxar. 

o Enviar sua foto fazendo exercícios de respiração e pedir jogadores 
para enviar uma tambem.  

o Envie as intruções aos jogadores por Minuto  Para Vencer para que 
possam jogar por conta propria em casa. 

o Enviar mensagens todos os dias durante uma semana lembrando a 
eles para fazerem 5 respirações profundas. Também podes enviar 
mensagens recomendando aos jogadores para acertar alarme nos seus 
celulares para fazerem 5 respirações no mesmo tempo todos os dias.  

 
Agenda:  

> Aquecimento (5 min) 
> Técnicas de Respiração (10-15 min) 
> Esfriamento (5 min) 
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Aquecimento | 10 min 
1 | Energizador 

> Saudar jogadores com sua Celebração da Equipe. 
> Liderar um energizador ativo, como jogo, dança, canto, estica, ou corrida. 

2 | Recaptule o exercício passado 
> Breve revisão sobre o tema passado. Pergunte os jogadores algumas das 

seguintes questões: 
 O que aprendemos nos exercícios passados? 
 Vocês usaram as habilidades que aprendemos? O que aconteceu? Como 

se sentiu? 
 

Tecnicas de Respiração |10-15 min 
 
1 | Discussão sobre tocar o rosto 

 Como que tocar nossos rostos contribuem para a propagação do 
COVID-19? 
 COVID-19 propaga-se atraves de gotinhas respiratórias de alguém 

tossindo ou espirrando. Se você entrar em contato com COVID-19, 
então tocar com suas mãos não lavadas a quaisquer destas áreas em 
seu rosto, você corre o risco de se infetar. 

 Com que frequência as pessoas tocam os seus rostos? 
 Estudos mostram que pessoas tem tocados de mais os seus rostos- 

acerca de 23 vezes por hora! 
 Sera que precisa tocar o seu rosto com tanta frequncia? 

 Não! Todos nós podemos nos dar mais conta de com que frequência 
nós tocamos nossos rostos. 

 É desnecessário, desperdícios de energia, e pode ser prejudicial a 
nossa saúde.  Hoje nós falaremos sobre modos para tocar menos 
frequentemente nossos rostos. 
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2 | Introdução à respiração profunda 
Explicação: 

 Agora que sabes que é um risco tocar nossos rostos e é algo que 
fizemos de mais, vamos practicar um simples exercício para ajudar-nos 
a tocar menos o nosso rosto.  

 O que é “respiração profunda”? 
 Lentamente, respiração controlada onde você enche completamente e 

esvazia seus pulmões. 
 Inalando (inspirando) e exalando (expirando) para a mesma quantia 

de tempo.  
 O que acontece a seu corpo quando você faz respirações profundas? 

 Aumenta oxigenio para ceu cerebro e orgãos. 
 Liberta "endorfinas" que se sentem bem, analgesicos naturais.  
 Seu corpo se liberta de toxinas 

 Quais são os benefícios de respiração profunda? 
o Vai se sentir calmo e relaxado. 

 Você pode trocar sentimentos de raiva ou medo por um estado 
mental concentrado e relaxado.  

 Respiração profunda pode ajudar resolver ansiedade, problemas de 
sono até mesmo dores. 

 
3 | Pege 5  

> Instrua jogadores para achar uma posição confortável – sentando no chão 
ou na cadeira, cabeças nas suas mesas, mesmo deitado. 

 Esta é uma atividade chamada Pega 5 onde simplesmente faremos 5 
respirações profundas. 

 Feche seus olhos, se você sente confortável fazendo isso. 

Dica do Treinador(a): Alguns jogadores podem não se sentir 
confortável fechando seus olhos ou ficar em silêncio. Peça a 
eles que observem e juntem-se em qualquer jeito que lhes 
deixa confortável. 
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 Respiração 1: Inspira lentamente atraves da boca por 4 segundos. 
Sente sua barriga e seu peito a expandirem o mais largo que eles 
podem. Depois expire por 4 segundos atraves da boca, esvazie 
completamente os seus pulmões.  

Dica do Treinador(a): Conte alto, “1,2,3,4” para cada inspiro 
e expiro.  

  Respiração 2: Inspirar lentamente pelo 
nariz por 4 segundos. Depois expire 
lentamento pelo nariz por 4 segundos. 

 Respiração 3: Respira profundamente 
pelo nariz novamente. Preste atenção nos 
sons ao seu redor. 

 Respiração 4: Respira profundamente 
pelo nariz novamente, use seus sentidos 
para notar o que está acontencendo ao 
seu redor. O que você sente na sua pele?. 
O que voce cheira? Não se preocupe com 
seus pensamentos deixe-os ir e vir. 

 Respiração 5: Após inspirar pelo seu 
nariz por 4 segundos, segure sua respiração por 4 segundos, sinta o ar 
nos seus pulmões. Expire na contagem de 4. Quando estiver pronto, 
lentamente abre seus olhos.  

 Quando pode usar o Pega 5 respirações na vida? 
 Quando precisa acalmar-se. Resprações profunda irá trazer oxigênio 

para seu cérebro e ajudar-te a tomar boas decisões. 
 Antes de um exame, partida de futebol ou sempre que você precisa 

focalizar suas energias. 
 Nas manhas para comecar o dia fresco; nas noites antes de dormir 

para limpar sua mente. 
 Quando as coisas vão bem, essa respiração pode ajudar a ficar firme e 

apreciar o que você tem.  
 Durante a atual pandemia do COVID-19, podes sentir medo, incerto 

ou ansiedade. Como essa respiracões podem te ajudar durante esse 
período? 
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4 | Minuto para Ganhar  
> Explicação: 

 Vamos continuar com nossos exercícios de respiração e teremos uma 
competição. 

 Acomode-se confortávelmente numa cadeira, feche seus olhos, e 
practique a respiração profunda.  

 Na sua mente conte até 60 e não toque seu rosto em todo tempo! 
 Quando alcançar 60, silenciosamente levante suas mãos. Continue de 

olhos fechados!  
 Irei controlar o tempo. O jogador que alcançar ou chegar mais perto de 

60 é o vencedor. 
> Comece o cronometro. Controle enquanto os jogadores levantam suas 

mãos. Depois de todos jogadores levantarem suas mãos, suavemente peça a 
eles para abrirem seus olhos e anucias o vecendor.  

> Faça varias rodadas, se eles estão interessados.  
> Discussão: 

 Alguns de voces ficaram supresos com o quão perto ou longe estavam 
de 60 segundos? 

 Como te sentiu em não fazer nada alem de respirar por 60 segundos? 
 Agora sentes diferença? Como? 
 Você sentiu um desejo de tocar seu rosto? Você era capaz de resistir? 

Como? 
 Muitos de vocês foram capazes de completar um minuto sem tocar o 

rosto. Bom trabalho! Pensa nessa actividade ao longo do dia quando 
tocar seu rosto. Quais outros métodos que podem fazer com que 
reduza o numero de vezes que toca seu rosto? 
 Mantenha suas mãos ocupadas. Segure uma bola pequena ou brinque 

com uma faixa elastica no seu pulso. 
 Introduza uma consequência. Faz 5 flexões (ou lave suas mãos!) todo 

momento que tocares seu rosto. 
 Tenha um amigo. Peça alguem para apontar quando você estiver para 

tocar seu rosto– você pode usar uma palavra ou code para ajudar.  
 Nao fique triste com você mesmo quando tocar seu rosto. Isso é 

difícil! Simplesmente se dea conta disso e pergunte a ti mesmo se isso 
é necessario. 
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5 | Reveja mensagens chaves 

• Reduz o numero das vezes que tocas o seu rosto para 
baixar o risco de contaminação e a propagação do COVID-
19. 

• Pode ser difícil parar de tocar seu rosto! Tente fazer isso 
por um minuto e depois uma hora 

• Lembre-se de respirar! Ajuda sua mente e seu corpo 
através de respirações profundas durante o dia para se 
focalizar e ficar calmo. 

 

Esfriamento |5 min 
1 | Sinta-Pense-Faça Discussão  

 Sinta: Como que te sentiu depois das prácticas de hoje?  

 Pense: O que que as atividades te fazem pensar ou questionar?   

 Faça: Como vais usar o que você aprendeu?  

2 | Micromovimentos 
 Ensine Lave-Lave-Aceneo para um amigo.  
 Practique o exercício  Minuto Para Ganhar com alguem em casa. 
 Partilhe uma ideia de como que as pessoas podem reduzir os toques 

nos rostos.  

3| Celebração da Equipe 
> Comemore a sua equipe com a Celebração da Equipe! 
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Recursos adicionais 
Estes recursos abaixo são exemplares para aprender mais sobre COVID-19 e são 
de sites credíveis- Organização de Saúde Mundial (OMS), CDC, e UNAIDS. Para 
obter informação sobre COVID-19 em língua Portuguesa, sempre consulte 
recursos atuais da sua autoridade local de saúde.  

 
Ficha Técnica da CDC sobre o COVID-19 

Disponível em https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/downloads/2019-ncov-factsheet.pdf 
 

Fontes da UNAIDS sobre o HIV e o COVID-19 
Disponível em https://saafrica.org/new/wp-content/uploads/2020/03/hiv-

and-covid19_infographic_A3_en.pdf 
 

Fontes da OMS em Como Lidar com o Estresse 
Disponível em https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/coping-with-

stress.pdf?sfvrsn=9845bc3a_8 
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cdc.gov/COVID19

What you need to know about 
coronavirus disease 2019 (COVID-19) 

What is coronavirus disease 2019 (COVID-19)? 
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is a respiratory illness 
that can spread from person to person. The virus that causes 
COVID-19 is a novel coronavirus that was first identified during 
an investigation into an outbreak in Wuhan, China.

Can people in the U.S. get COVID-19? 
Yes. COVID-19 is spreading from person to person in parts of 
the United States. Risk of infection with COVID-19 is higher 
for people who are close contacts of someone known to have 
COVID-19, for example healthcare workers, or household 
members. Other people at higher risk for infection are those 
who live in or have recently been in an area with ongoing spread 
of COVID-19. Learn more about places with ongoing spread at   
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/
transmission.html#geographic.

Have there been cases of COVID-19 in the U.S.? 
Yes. The first case of COVID-19 in the United States was 
reported on January 21, 2020. The current count of cases of 
COVID-19 in the United States is available on CDC’s webpage at 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-in-us.html.

How does COVID-19 spread? 
The virus that causes COVID-19 probably emerged from an 
animal source, but is now spreading from person to person. 
The virus is thought to spread mainly between people who 
are in close contact with one another (within about 6 feet) 
through respiratory droplets produced when an infected 
person coughs or sneezes. It also may be possible that a person 
can get COVID-19 by touching a surface or object that has 
the virus on it and then touching their own mouth, nose, or 
possibly their eyes, but this is not thought to be the main 
way the virus spreads. Learn what is known about the spread 
of newly emerged coronaviruses at https://www.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/about/transmission.html. 

What are the symptoms of COVID-19?
Patients with COVID-19 have had mild to severe respiratory 
illness with symptoms of
• fever
• cough
• shortness of breath

What are severe complications from this virus? 
Some patients have pneumonia in both lungs, multi-organ 
failure and in some cases death. 

How can I help protect myself? 
People can help protect themselves from respiratory illness with 
everyday preventive actions.    
• Avoid close contact with people who are sick.
• Avoid touching your eyes, nose, and mouth with

unwashed hands.
• Wash your hands often with soap and water for at least 20

seconds. Use an alcohol-based hand sanitizer that contains at
least 60% alcohol if soap and water are not available.

If you are sick, to keep from spreading respiratory illness 
to others, you should
• Stay home when you are sick.
• Cover your cough or sneeze with a tissue, then throw the

tissue in the trash.
• Clean and disinfect frequently touched objects

and surfaces.

What should I do if I recently traveled from an area with 
ongoing spread of COVID-19?
If you have traveled from an affected area, there may be  
restrictions on your movements for up to 2 weeks. If you 
develop symptoms during that period (fever, cough, trouble 
breathing), seek medical advice. Call the office of your health 
care provider before you go, and tell them about your travel and 
your symptoms. They will give you instructions on how to get 
care without exposing other people to your illness. While sick, 
avoid contact with people, don’t go out and delay any travel to 
reduce the possibility of spreading illness to others.

Is there a vaccine? 
There is currently no vaccine to protect against COVID-19. The 
best way to prevent infection is to take everyday preventive 
actions, like avoiding close contact with people who are sick and 
washing your hands often. 

Is there a treatment? 
There is no specific antiviral treatment for COVID-19. 
People with COVID-19 can seek medical care to help 
relieve symptoms.
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their families and communities in this current crisis. 
Pay particular attention to your mental health by:

 > Avoiding excessive exposure to media 
coverage of COVID-19. Only read information 
from trusted sources. 

 > Taking care of your body. Take deep breaths, 
stretch or meditate. Try to eat healthy, well-
balanced meals, exercise regularly, get plenty 
of sleep and, where possible, avoid alcohol 
and drugs.

 > Making time to unwind and reminding yourself 
that negative feelings will fade. Take breaks 
from watching, reading or listening to news 
stories—it can be upsetting to hear about 
the crisis repeatedly. Try to do some other 
activities you enjoy in 
order to return to your 
normal life.

•  Connecting with others. 
Share your concerns and 
how you are feeling with a 
friend or family member. 

Stop stigma and know  
your rights
• Stigma and discrimination is a barrier to an effective 

response to COVID-19. This is a time where racism, 
stigma and discrimination can be directed against 
groups considered to be affected.

 •   Your workplace, access to health care or 
access to education, for you or your 

children, may be affected by the 
COVID-19 outbreak if social 
distancing measures are put in 
place in your community. Find 
out your rights and make sure that 

you and your community 
 are prepared.

Treatment of COVID-19
•  Treatment of COVID-19 is an active 

area of research and several 
randomized clinical trials are 
ongoing to determine whether 
antiretroviral medicines used 
for treating HIV might be useful 
for treating COVID-19. Many other 

possible treatments 
are also being tested in well-

designed clinical trials. Since 
those trials have not ended, 
it is too early to say whether 
antiretroviral medicines or 
other medicines are effective 

in treating COVID-19.

What people living 
with HIV need to 
know about HIV and 
COVID-19

COVID-19 is a serious disease and all people living 
with HIV should take all recommended preventive 
measures to minimize exposure to, and prevent 
infection by, the virus that causes COVID-19. 

It’s important to underline that there is currently no 
strong evidence that people living with HIV are at 
an especially increased risk of contracting COVID-19 
or if they do contract it they will experience a 
worse outcome. This does not mean that people 
living with HIV should take COVID-19 lightly and 
they must take all precautions to  
protect themselves.

As in the general population, older people living 
with HIV or people living with HIV with heart or 
lung problems may be at a higher risk of becoming 
infected with the virus and of suffering more 
serious symptoms. 

As COVID-19 continues to spread around the world, 
it will be important for ongoing research in settings 
with a high prevalence of HIV in the general 
population to shed more light on the biological and 
immunological interactions between HIV and the 
new coronavirus.

Precautions that people living with 
HIV and key populations should 
follow to prevent COVID-19 infection 

Stay safe
• Clean hands frequently with soap and water (for 

40–60 seconds) or an alcohol-based hand sanitizer 
(for 20–30 seconds).

• Cover your mouth and nose with a flexed elbow or 
tissue when coughing or sneezing. Throw the tissue 
away after use.

• Avoid close contact with anyone who has a  
fever or cough.

• Stay home when you are ill.

•  If you are experiencing fever, a cough and difficulty 
breathing and have recently travelled to, or are a 
resident in, an area where COVID-19 is reported, 
you should seek medical care immediately from 
your community health service, doctor or local 
hospital. Before you go to a doctor’s office or 
hospital, call ahead and tell them about your 
symptoms and recent travel.

• If you are ill, wear a medical mask and stay away 
from others.

Stay informed
• Know the facts about 
COVID-19 and always check a 
reliable source, such as the World 

Health Organization: https://www.
who.int/emergencies/diseases/

novel-coronavirus-2019.

Be prepared
• You should have a supply 

of your necessary medical 
supplies on hand—ideally 
for 30 days or more. The 
World Health Organization 
HIV treatment guidelines 
now recommend multimonth 
dispensing of three months or more 
of HIV medicines for most people at routine visits, 
although this has not been widely implemented in 
all countries. 

•  Know how to contact your clinic by telephone in the 
event that you need advice.

•  Know how to access treatment and other 
supports within your community. This treatment 
could include antiretroviral therapy, tuberculosis 
medication (if on tuberculosis treatment) and any 
other medication for other illnesses that you  
may have.

• Key populations, including people who use drugs, 
sex workers, gay men and other men who have 

sex with men, transgender 
people and prisoners, 

should ensure that they 
have essential means to 
prevent HIV infection, 
such as sterile needles 
and syringes and/
or opioid substitution 

therapy, condoms and 
pre-exposure prophylaxis 

(PrEP). Adequate supplies of 
other medications, such as 

contraception and gender-affirming hormone 
therapy, should also be obtained.

•  Not all countries have implemented policies to 
allow for longer prescriptions. Be in touch with  
your health-care provider as early as possible. 
Consider working with others in your community 
to persuade health-care providers and decision-
makers to provide multi-month prescriptions for 
your essential medicines.

• Discuss with your network of family and friends 
how to support each other in the event that 

social distancing measures are 
put in place. Make alternate 

arrangements within your 
community for food, 
medicines, care for 
children or pets, etc. 

• Help others in your 
community and ensure that 

they also have an adequate 
supply of essential medicines.

•  Check that you know how to reach your local 
network of people living with HIV by electronic means. 
Make a plan for telephone and for social media 
connections in the event that public health measures 
call for people to stay home or if you become ill. 

Support yourself and  
people around you
•  The outbreak of COVID-19 may cause fear and 

anxiety—everyone is encouraged to take care of 
themselves and to connect with loved ones. People 
living with HIV and their communities have decades 
of experience of resilience, surviving and thriving, 
and can draw on their rich shared history to support 
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It is normal to feel sad, stressed, confused, scared or 

angry during a crisis.

Talking to people you trust can help. Contact your 

friends and family.

Don’t use smoking, alcohol or other drugs to deal with 

your emotions.

If you feel overwhelmed, talk to a health worker or 

counsellor. Have a plan, where to go to and how to seek 

help for physical and mental health needs if required.

Limit worry and agitation by lessening the time you 

and your family spend watching or listening to media 

coverage that you perceive as upsetting.

If you must stay at home, maintain a healthy lifestyle - 

including proper diet, sleep, exercise and social contacts 

with loved ones at home and by email and phone with 

other family and friends.

Get the facts. Gather information that will help you 

accurately determine your risk so that you can take 

reasonable precautions. Find a credible source you can 

trust such as WHO website or, a local or state public 

health agency.

Draw on skills you have used in the past that have 

helped you to manage previous life’s adversities and use 

those skills to help you manage your emotions during 

the challenging time of this outbreak.

Coping with stress during 
the 2019-nCoV outbreak
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Mensagens 
SMS/WhatsApp  
Aqui estão alguns exemplos de mensagens para enviar aos jogadores. Crie e envie 
mensagens curtas e simples que contêm informações precisas e etapas de acção. 

 
Lave as mãos como um CHEFE! Esfregue as mãos com sabão e água 
limpa por cerca de 20 segundos. Cante “Parabéns a Você” duas vezes para 
ajudá-lo a contar. 
Seque as mãos com uma toalha limpa ou agite-as no ar.    

 

AHHHHH CHEWWW! Espirre ou tosse com o cotovelo para evitar a 
propagação de germes. Tire uma foto sua espirrando assim. Envie para 
seus amigos e diga a eles por que é importante!     

  

Não há problema em ficar triste ou ansioso! Concentre-se nas coisas que 
você PODE controlar, como lavar as mãos e ficar em casa. Entre em 
contato com amigos e familiares por telefone ou SMS. Você não está 
sozinho!  

 

Você sabia que as pessoas tocam o rosto cerca de 23 vezes por hora?! Isso 
é demais! Tocar o rosto com as mãos não lavadas pode colocar-nos em 
risco de COVID-19. Tente evitar tocar seu rosto por um minuto. Então 
tente por uma hora!     

 
Tente respirar profundo 5 vezes. Isso ajudará a se sentir mais calmo e 
concentrado. 

 
Nós podemos fazer isso! Siga as instruções do governo sobre 
distanciamento social, lave as mãos (muito!) e apoie-se. 

 
Conhecimento é poder! Para saber mais sobre o COVID-19 da 
Organização Mundial de Saúde, envie uma mensagem dizendo "Oi" para 
+41798931892 
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