
Como montar o Dominó
Coronavírus?

Imprima as peças, recorte nas linhas
pontilhadas e cole em algum papel mais duro,
como o papelão. Isso fará com que as peças
do jogo durem mais e não sejam vistas por seu
adversário. Ficou em dúvida sobre a
correspondência das peças para o andamento
do jogo? No final tem páginas apenas com as
respostas de cada pergunta.

Como jogar o Dominó
Coronavírus?

Cada jogador deve receber 7 peças antes de
iniciar a rodada. As peças que restarem ficam
em um canto e poderão ser compradas ao
longo do jogo (caso algum jogador não tenha
a peça necessária). O jogo começa pelo
jogador que tenha a peça escrita “Dominó
Coronavírus”. Se nenhum dos jogadores tiver,
podem decidir como iniciar de outra maneira.
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RESPOSTAS
Facilita o contágio entre pessoas pelo vírus
- Aglomeração
Reunir pessoas em festas, shoppings e
lanchonetes - Aglomeração
Causada pela inflamação da mucosa
nasal - Coriza
É um dos sintomas, aumento da
temperatura corporal - Febre
Temperatura corporal acima de 37ºC -
Febre
Essencial para higiene das mãos em casa -
Água e sabão
Destrói a camada lipídica que compõe o
vírus - Água e sabão
Local do corpo que você deve evitar tocar -
Rosto
Local do corpo com diversas portas de
entrada para o vírus - Rosto



RESPOSTAS
Devemos usar sempre ao sair de casa -
Máscara
Deve ser usada cobrindo nariz e boca -
Máscara
Tipo de álcool indicado para uso nas mãos
- Álcool em gel
Líquido incolor utilizado para higienização
das mãos fora de casa - Álcool em gel
Nome da doença causada pelo novo
coronavírus - COVID-19
Doença causada pelo vírus Sars-CoV-2-
COVID-19
Tipo de álcool indicado para uso em
superfícies - Álcool líquido
A sua concentração ideal é de 70% -
Álcool líquido
Formas de transmissão - Superfícies
contaminadas, espirro e tosse
Distância mínima entre as pessoas - 2m
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