
PICADAS DE MOSQUITO 
FAZEM MAL!
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Observação a pais e educadores



Mosquitos são insetos voadores que picam!
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Algumas picadas de mosquito causam coceira, mas 
também podem causar doenças.
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A melhor maneira de permanecer saudável é não ser 
picado! Seja um herói. Proteja-se de picadas de mosquito
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Ao vestir-se, prefira camisas de mangas compridas e calças 
compridas. Não se esqueça de usar sapatos que cobrem 
os pés! Os mosquitos não conseguem picar a pele se estiver 
coberta!
Pinte as roupas de que você precisa para estar  
protegido contra picadas mosquito.
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Para ajudar você a estar protegido contra picadas de 
mosquito, peça a um adulto que aplique repelente 
de insetos em você. O repelente de insetos deve ser 
aplicado na pele, mas não nos olhos, na boca nem sob 
as roupas. Aplique o repelente quanto estiver em uma 
área externa, e não o pulveriza em alimentos ou animais!

Cuidado com o repelente de insetos! Os 
adultos devem aplicar o repelente em suas 
próprias mãos e a seguir aplicá-lo no seu 
rosto. Não aplique diretamente na pele!
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À noite, um mosquiteiro pode ajudar a proteger 
contra picadas de mosquito enquanto você dorme.
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Ajude a manter os mosquitos do lado de fora! Não dei-
xe a porta aberta. Lembre um adulto de fechar todas 
as portas e janelas da sua casa. Se houver telas que-
bradas ou com furos, ajude um adulto a consertá-las!
Pinte as portas e janelas da casa que precisam ser 
mantidas fechadas.
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Pinte todos os itens com água que precisam ser 
esvaziados.

Os mosquitos precisam de água para botar ovos.
Uma vez por semana, esvazie e esfregue, vire, cubra 
ou jogue fora materiais que armazenam água, como 
baldes, vasos, brinquedos, piscinas, reservatórios, vasos 
de plantas ou latas de lixo. Faça uma busca dentro 
e fora de sua casa. Ajude seus pais a mover coisas 
pesadas!
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LABIRINTO
Não seja picado!
Ajude a família a evitar mosquitos e ficar dentro de casa.
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CAÇA PALAVRAS
Você aprendeu várias maneiras de acabar com 
picadas de mosquito!
Circule as palavras abaixo. As palavras podem estar 
no sentido horizontal, vertical ou até diagonal.

SLEEVES SCREENS 
PANTS DOORS 
BUG PRAY NO WATER
NETS
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Corte aqui

OTIMO TRABALHO!

(Seu nome)
está pronto(a) para acabar com picadas de mosquito!

Lembre-se:
•	Use repelente de insetos
•	Use camisas de mangas compridas e 

calças compridas
•	Mantenha os mosquitos para fora! 

Permaneça em ambientes com ar 
condicionado e use telas em portas e 
janelas

•	Uma vez por semana, esvazie, esfregue, 
cubra ou jogue fora qualquer coisa em 
áreas externas que contenha água

Veja aqui algumas coisas que aprendi:

1
2
3
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