
Chateado com a nova rotina, mas obedecendo à sua mãe, João foi direto 

para o tanque, lavou as mãos, tirou o sapato e entrou em casa. Porém, ele estava 

louco para brincar com seus brinquedos. Então quando sua mãe se distraiu 

lavando as compras, João Pedro aproveitou para entrar escondido em seu 

quarto, trocou de roupa para fingir que tinha tomado banho e começou a brin-

car.  

De repente, João Pedro ouviu barulhos na janela. Ele abriu a janela do 

quarto animado, já procurando por algum passarinho, mas foi surpreendido 

pela super-heroína Mascarada. A mulher flutuava e tinha o tamanho de um pas-

sarinho. Ela podia se encolher ou aumentar de tamanho para passar pelos luga-

res sem tocar em nada, como fez para entrar no quarto de João Pedro.
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João Pedro e sua mãe foram comprar comida no mercado perto de sua 

casa. Logo ao chegar, João Pedro notou que algo estava diferente. Para entrar 

no mercado, ele e sua mãe tiveram que ficar em cima de uma linha marcada no 

chão, a um metro de distância das outras pessoas.

Ao chegarem no início da fila, um segurança simpático usou uma maqui-

ninha mágica que, quando apontada para testa do menininho, rapidamente 

mediu sua temperatura. 

“Melhor que o termômetro que mamãe bota embaixo do meu braço 

quando estou doente!” pensou o garotinho. 

O segurança também colocou álcool em gel em sua mão e na mão de sua 
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lavando as compras, João Pedro aproveitou para entrar escondido em seu 

quarto, trocou de roupa para fingir que tinha tomado banho e começou a brin-

car.  

mãe. João não gostava nem um pouquinho de máscaras. Ele não conseguia ver 

direito o rosto ou o sorriso das pessoas quando todos a usavam. João ficava irri-

tado com sua máscara porque ela pinicava muito seu rosto. No entanto, sua mãe 

dizia que tudo isso era para protegê-lo.

De repente, João Pedro ouviu barulhos na janela. Ele abriu a janela do 
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sarinho. Ela podia se encolher ou aumentar de tamanho para passar pelos luga-

res sem tocar em nada, como fez para entrar no quarto de João Pedro.
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Quando voltaram do mercado, logo ao chegar em casa, sua mãe falou: 

_ João Pedro, vá já lavar as mãos no tanque e não toque em nada! Você só 

vai brincar depois que tomar banho.  

  João estava zangado com as novas regras que tinha que seguir. Não podia 

mais abraçar seu coleguinha ao vê-lo na rua nem levar o cachorro para passear. 

Não podia andar sem a máscara e nem encostar nas coisas quando chegava em 

sua própria casa! Sua mãe vivia lhe dizendo com medo: 
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_ João Pedro, vá lavar as mãos! João Pedro, passe álcool em gel! João 

Pedro, assim que chegar em casa vá direto para o banho!   

O menino mal sabia o que era o tal vilão de quem todos falavam na televi-

são, João não entendia por que todos tinham tanto pavor do Covid, o tratavam 

como um Covilão! “Nem podemos vê-lo! Um jacaré é mais assustador do que 

isso!” pensava consigo o menino. 

De repente, João Pedro ouviu barulhos na janela. Ele abriu a janela do 

quarto animado, já procurando por algum passarinho, mas foi surpreendido 

pela super-heroína Mascarada. A mulher flutuava e tinha o tamanho de um pas-

sarinho. Ela podia se encolher ou aumentar de tamanho para passar pelos luga-

res sem tocar em nada, como fez para entrar no quarto de João Pedro.
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lavando as compras, João Pedro aproveitou para entrar escondido em seu 

quarto, trocou de roupa para fingir que tinha tomado banho e começou a brin-

car.  

O menininho ficou paralisado de animação, encarando a heroína que 

voltou ao seu tamanho normal no meio do quarto de João. Quando já estava 

grande novamente, a mulher disse gentilmente: 

_ Olá João Pedro! Me desculpe, eu não quis te assustar, meu nome é Mas-

carada! Vim aqui para te ajudar. 

De repente, João Pedro ouviu barulhos na janela. Ele abriu a janela do 

quarto animado, já procurando por algum passarinho, mas foi surpreendido 

pela super-heroína Mascarada. A mulher flutuava e tinha o tamanho de um pas-

sarinho. Ela podia se encolher ou aumentar de tamanho para passar pelos luga-

res sem tocar em nada, como fez para entrar no quarto de João Pedro.

_ Ei! Como sabe o meu nome? - Perguntou o garoto curioso. 

_ Saber o nome de todas as crianças do planeta é um dos meus poderes, 

João. Mas agora não temos tempo! Temos que acabar rapidamente com o CO-

VID-19, o covilão. 

João Pedro ficou decepcionado. Até a super heroína Mascarada falando 

sobre esse Covid? Ele achou que ela fosse uma heroína legal! Como as dos 

filmes e dos quadrinhos que lutam contra os caras maus. 

Mas João não teve tempo para reclamar. Mascarada levantou suas mãos e 

delas saíram jatos de água com sabão!
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 Os jatos encharcaram o menino todinho, formando uma poça bem embai-

xo dos seus pés. A heroína se abaixou e o chamou para olhar a poça mais de 

perto também. Ela retirou do seu bolso um tipo de lupa que entregou para João 

Pedro pedindo para ele usá-la para olhar a poça.

João olhou meio desconfiado e logo levou um susto! No meio de toda 

aquela água no chão havia vários bichinhos redondos com coisas que pareciam 

espinhos ao redor deles. Como pequenos monstrinhos, eles estavam se contor-

cendo. João Pedro olhou de novo e dessa vez os monstrinhos estavam menores. 

Eles ficaram menores, e menores, e menores, até que só sobrou sabão na água. 

Todos sumiram!
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_ João, aquelas coisinhas que você viu na água eram Covids que estavam 

na sua pele! Mas não se preocupe, um bom sabão mata qualquer Covid! Por 

isso agora você só precisa se secar.  

_ Eca! Aquelas coisinhas estavam em mim? Eu não acredito que o Covid 

realmente existe! Como eu nunca o vi antes? - Perguntou o menino desconfiado 

enquanto se secava.
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_ O Covilão é super pequenininho João! Só dá para vê-lo usando as 

minhas “ultra-lupas” ou então, se você for um cientista. Eles usam aparelhos 

chamados microscópios eletrônicos para aprenderem tudo sobre o terrível “es-

quadrão virulento”! 

_ Esquadrão virulento?! Então tem um montão deles? Eu também quero 

saber tudo sobre eles!  

_ Já sei! Você quer viajar para conhecê-los mais de perto? 

_ Claro que quero!- O menino respondeu com animação.

De repente, João Pedro ouviu barulhos na janela. Ele abriu a janela do 

quarto animado, já procurando por algum passarinho, mas foi surpreendido 

pela super-heroína Mascarada. A mulher flutuava e tinha o tamanho de um pas-

sarinho. Ela podia se encolher ou aumentar de tamanho para passar pelos luga-

res sem tocar em nada, como fez para entrar no quarto de João Pedro.

09



Então, Mascarada segurou as mãos de João Pedro e, num piscar de olhos, 

os dois foram diminuindo de tamanho. Eles encolheram até estarem minúscu-

los! Por um segundo João não conseguiu enxergar nada devido a escuridão do 

lugar onde estavam. Mas, quando ele se acostumou com a pouca luz, percebeu 

que  estava em um lugar totalmente diferente de seu quarto! Tudo ao seu redor 

era muito sujo e esquisito. O menino sentiu que já tinha visto aquele lugar 

antes, só não sabia aonde...
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_ Uauuuuu, que lugar estranho é esse Mascarada? Parece até que nós esta-

mos em outro planeta!  

_ Nós não fomos para tão longe assim, João! Não mudamos de planeta, 

país e nem de cidade. Estamos na sola do seu sapato. Quando você foi até o 

mercado com o sapato, vários vírus ficaram morando embaixo dele, por isso 

agora estamos aqui, do mesmo tamanho que eles, para poder aprender tudinho!   

O menino e a super heroína então começaram a andar, procurando por um 

vírus com quem pudessem conversar. Caminharam por bastante tempo até que 

encontraram um grupo de vírus redondinhos com vários espinhos.
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_ Aqui não é lugar para humanos pequenininhos entrarem! Os Covids já 

surgiram de repente e roubaram a nossa casa. Não vamos deixar mais ninguém 

entrar.- disse bem sério o vírus que estava no meio do grupo. 

_ Mas nós não precisamos passar. Podemos conversar só um pouquinho 

com vocês?- Perguntou  Mascarada. 

O grupo dos vírus começou a rir. “Haha onde já se viu com a Gripe querer 

conversar”. Apesar das gargalhadas, o líder do grupo começou a cantar:  

 

Eu sou a Gripe e junto com meus manos 

Contamino todo mundo, animais e humanos 

Eu trago tosse, nariz entupido e mal estar 

Dor no corpo e te faço cansar 

Então é melhor irem embora, não vamos conversar 

Senão eu vou acabar tendo que te amedrontar  

 

João Pedro achou tudo aquilo muito bobo. Amedrontar? Ninguém tem 

medo da gripe. Afinal, todos sabem quem você só precisa descansar, beber 

muita água e se cuidar que a gripe vai embora rapidinho.
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conversar”. Apesar das gargalhadas, o líder do grupo começou a cantar:  

 

Eu sou a Gripe e junto com meus manos 

Contamino todo mundo, animais e humanos 

Eu trago tosse, nariz entupido e mal estar 

João então percebeu um outro grupo se aproximando. O menino já os 

conhecia pois os tinha visto na poça em seu quarto: os Covilões. 

_ Olha, Mascarada, são os Covids - disse João. 

Dor no corpo e te faço cansar 

Então é melhor irem embora, não vamos conversar 

Senão eu vou acabar tendo que te amedrontar  

 

João Pedro achou tudo aquilo muito bobo. Amedrontar? Ninguém tem 

medo da gripe. Afinal, todos sabem quem você só precisa descansar, beber 

muita água e se cuidar que a gripe vai embora rapidinho.

Os vírus da gripe começaram a correr e gritar assustados. Nem parecia 

que tinham tentado assustar os humanos pois agora estavam apavorados. 

_ Ora Ora, achamos aqui os gripes com medinho - disse um dos Covids 

rindo quando já estavam perto do Gripes que sobraram. 

_ Você não pode nos zoar assim, Covilão! Sabia que alguns humanos 

confundem gripe com o Covid? Então você não é tão fortão quanto pensa- 

disse o Gripe líder. 

_ Mas isso é impossível!

 

Nós, Covids, adoramos viajar procurando uma multidão 

Por isso já fomos para a França, pro Brasil e pro Japão 

Se um Covid te encontrar, vai na sua mão grudar 

Até que na boca ou nos olhos você encostar 

Então ele vai entrar para te dizer “olá” 

Te deixando com febre alta, tosse e falta de ar 

Todos esses sintomas a gripe não pode te dar 

Além disso, demoramos mais para passar! Hahaha

 

Depois dessa fala do Covilão, tudo virou uma verdadeira confusão. Os 

vírus se empurravam, gritavam e discutiam uns com os outros. 
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 João já estava ficando assustado com aquela situação, então pegou a 

mão da Mascarada e pediu para que ela o tirasse daquele lugar. No mesmo 

instante, o menino e sua amiga começaram a aumentar e a multidão de vírus 

ficou cada vez menor e menos barulhenta, até que os dois voltaram ao seus 

tamanhos normais. Dessa vez, eles estavam do lado de fora da casa do garoto, 

junto com os sapatos. 

_ É uma pena que esse esquadrão virulento seja tão brigão. Discutiram 

tanto, que nem nos deram atenção. Você tem mais alguma pergunta para me 

fazer, João? 

O menino pensou por um bom tempo. Na verdade, João tinha amado o 

passeio. Ele até tinha achado engraçado conhecer o Gripe marrentão. Mas o 

mais importante é que ele tinha finalmente entendido por que sua mãe tinha 

razão. João percebeu que o Covilão era muito perigoso e fazia muito mal, mas 

ainda não tinha medo do Covid, de jeito nenhum! Porque também tinha enten-

dido várias outras coisas. 
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O menino pensou por um bom tempo. Na verdade, João tinha amado o 

passeio. Ele até tinha achado engraçado conhecer o Gripe marrentão. Mas o 

O Garotinho agora entendia que o álcool e o sabão serviam para expulsar 

o vilão, já que nós nunca sabemos se ele está ali ou não. Entendia que todos 

tinham que usar máscara para não passar e nem pegar o Covid. 

Ele também aprendeu sobre a Gripe,  então o Covid não era o único 

vilão. Mas o Covid amava uma multidão, então se visse muitas pessoas 

juntas, ele ia querer ficar perto delas também. Por isso era melhor ficar tran-

quilo em casa onde o Covilão não passa!

mais importante é que ele tinha finalmente entendido por que sua mãe tinha 

razão. João percebeu que o Covilão era muito perigoso e fazia muito mal, mas 

ainda não tinha medo do Covid, de jeito nenhum! Porque também tinha enten-

dido várias outras coisas. 
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Assim João só tinha mais uma dúvida: 

_ Mascarada, quanto tempo mais esse Covilão ainda vai durar? Você não 

pode usar seus poderes para acabar com todos eles? 

_ Eu sou uma pessoa só, João. Não posso acabar com tantos Covids 

sozinha.- Explicou gentilmente a heroína- Por isso a minha missão é ajudar 

crianças que precisam de mim, como você, e garantir que todas entendam 

direitinho o que tem que fazer para expulsar o Covilão, assim todos vocês 

viram heróis e heroínas também! Além disso, você se lembra dos cientistas 

com microscópios que eu te falei?- Perguntou Mascarada. 

_ Claro que lembro! Eles estudam tudo sobre os Covilões.- Respondeu 

João Pedro orgulhoso. _ Isso mesmo! Eles também estudam para fazer uma 

vacina para o Covid e, quando conseguirem, todos nós estaremos protegidos. 

Eles também são heróis incríveis. 

Nesse momento, a roupa da Mascarada começa a brilhar e o nome “Isa-

bella” pisca na frente da sua blusa. João percebeu então que era assim que a 

heroína sabia o nome de todas as crianças. 

_ Bom, parece que outra criança precisa da minha ajuda agora. Isso 

significa que está na hora de eu ir embora. 

_ Mas você vai voltar algum dia?- Perguntou João Pedro, tentando não 

ficar triste. 

_ Eu tenho muitas pessoas para ajudar mas posso voltar um dia para te 

visitar, tudo bem? 

O menino concordou com a cabeça, ele e Mascarada se despediram e 

então ela voou em direção ao céu.
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Então João entrou em casa, limpou seus pés em um pano que ficava na 

entrada da sala e passou álcool em gel na mão antes de ir falar com a sua mãe. 

_ Oi filho! Aonde você estava? Terminei de lavar as compras agora. 

_ Eu estava no meu sapato, mamãe. Descobri um montão de coisas sobre 

o Covid. 

_ No sapato? Só você mesmo João. E o que você descobriu hein?- Per-

guntou sua mãe enquanto ria. 

E João tratou de explicar tudinho: 

 

Descobri que o Covilão é mesmo muito, muito chato 

Ele irrita todo mundo, até os vírus do sapato 

Mas não é tão difícil resolver esse problema 

É só deixar tudo limpinho e não sair da quarentena 

A máscara é um escudo então devemos sempre a usar 

E nas mãos muito álcool em gel e água com sabão passar 

Para o Covilão nunca mais nos incomodar! 

 

A mãe do João bateu muitas palmas e ficou muito orgulhosa por seu 

filho ter entendido tudo tão certinho. 

_ Mamãe, a senhora ainda não foi tomar um banho, né? Isso também é 

muito importante! Se a senhora for tomar um banho eu posso colocar as 

roupas para lavar. 

A mãe do João foi então para o banho agradecendo por seu garotinho ser 

tão cuidadoso. Seu pequeno grande herói.
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