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Oaky e Oaket são bolotas que 
adoravam brincar com seus 
amigos fora de casa. Oaky e 

Oaket são irmãos. 
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Um dia, um vírus malvado na 

cidade. Se o vírus entrasse no 

nariz ou boca de Oaky e 

Oaket, eles ficariam doentes. 
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“Onde está o vírus?” Oaket 

perguntou ao Oaky. “Eu quero 

apanhá-lo com a minha rede.”



4

“O vírus é muito pequeno 

para ser apanhado com a 

rede, “falou Oaky, “Ele é tão 

que nem podemos vê-lo.”
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“Ah não, “disse Oaket, “Eu 

não quero ficar doente. O que 

podemos fazer?”

 

“Eu sei uma canção que nos diz 

o que fazer,” disse Oaky, e ele 

começou a cantar:
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Eu...fi co em casa, não vou sair, Lavo 

lavo lavo lavo lavo minhas mãos

 Uso  máscara, não vejo amigos

Lavo lavo lavo lavo lavo minhas mãos

Você sabia? As pessoas devem lavar as mãos 
por 20 segundos para garantir que elas estejam 

limpas, cante a Canção do Oaky e o Vírus 
duas vezes enquanto estiver lavando suas 

mãos. 

Visite o Youtube e pesquise a Canção do Oaky 
e o Vírus, ou acesse o link para escutá-la: 

https://youtu.be/TDAGr7FERjY
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Então,  Oaky e  Oaket colocaram 

suas máscaras, conforme diz a 

canção.

“Venha, temos que lavar nossas 

mãos,” disse o Oaky, “e cantar a 

canção do Vírus enquanto 

lavamos as mãos.
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Então, Oaky molhou as mãos 

com água, esfregou  sabão e 

lavou bem suas mãos. 

Oaket fez o mesmo.

Eles cantaram a canção do 

Vírus:
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Eu... fi co em casa, não vou sair, Lavo lavo 

lavo lavo lavo minhas mãos

 Uso  máscara, não vejo amigos

Lavo lavo lavo lavo lavo minhas mãos
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Então, Oaket disse ao Oaky, 

“Se eu ficar em casa como diz a 

canção, não vou poder brincar 

com os meus amigos.” 
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“Sim Oaket, disse Oaky, “nós 

devemos ficar em casa para não 

ficarmos  doente.   Se ficarmos 

doentes, faremos nossos amigos 

ficarem doentes.” 
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Oaket ficou triste por não 

poder brincar com seus amigs.
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Mas tu podes ler livros, “disse Oaky 

à sua irmã.

“Sim”, disse Oaket, “Eu gosto de ler 

livros e posso brincar com meus 

brinquedos.” 
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“E se lavarmos as mãos e 

cantarmos a canção, nós podemos 

fazer um bolo, “disse Oaky. 

 

“Eu adoro bolo e adoro fazer 

bolo,” disse Oaket. 

Oaket estava feliz.
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Então, ela e Oaky foram la-

var suas mãos. Eles cantavam a 

canção do Vírus:

Eu... fi co em casa, não vou sair, 

Lavo lavo lavo lavo lavo minhas mãos 

Uso máscara, não vejo  amigos

Lavo lavo lavo lavo lavo minhas mãos

canção do Vírus:
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Então,  Oaky e  Oaket não saíram 

e não ficaram doentes. Eles se 

divertiram muito em casa.
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Quando  finalmente o vírus foi 

embora, o Oaky e a Oaket 

puderam brincar com seus 

amigos novamente.

O Fim



OAKY E O VÍRUS
Tu sabes as respostas?

  1.   Oaky é uma     (a) maçã    (b) bolota  (c) um abacate                                                                                             
     Escolha a resposta correta.

2.   Como chama-se a irmã do Oaky?

3.   Quem veio à cidade onde  Oaky mora?

4.   O que aconteceria se o vírus entrasse no nariz ou boca do Oaky?

5.   Oaky pode ver o vírus?                                                                                        
              SIM ou NÃO                          Escolha a resposta correta.

6.   Oaket pode apanhar o vírus com sua rede?                                                 
             SIM ou NÃO                          Escolha a resposta correta.

7.   Por que Oaket não pode apanhá-lo com sua rede?

8.   Como as bolotas sabem o que fazer para não pegarem o vírus?

9.   Qual o nome da canção? 

10.  Cante a canção do vírus. 



11.  A canção diz que pode brincar fora de casa.                                            
               SIM ou NÃO             Escolha a resposta certa.

12.  O que a canção diz tu deves fazer         

      (a) bater palmas    (b) acenar as mãos     (c)  lavar as mãos 

      Escolha a resposta certa.

13.  Como chama-se o irmão da Oaket?

14.  Oque usou Oaky para lavar suas mãos?    

       (a) café e sabão    (b) água e manteiga   (c) água e sabão 

      Escolha a resposta certa.

15.  Por que Oaky e Oaket devem ficar em casa?

16.  Como Oaket se sentiu por não poder brincar com os amigos?                                                                                             
           (a) feliz   (b) triste                           Escolha a resposta correta.

17.  Se Oaket ficar em casa, ajudaria os seus amigos a não pegar o vírus.       
               SIM ou NÃO                             Escolha a resposta correta. 

18.   O que Oaky disse para Oaket fazer enquanto estiver em casa? 



19.   O que Oaket disse que poderia fazer enquanto estivesse em casa?

20.   A Oaket adora ler?                                                                                              
                           SIM ou NÃO Escolha a resposta correta. 

21.   Tu gostas de ler?                                                                                         
                        SIM ou NÃO Escolha a resposta correta. 

22.   O que Oaky disse que juntos, ele e Oaket, poderiam fazer enquanto                                                                                            
       estivessem em casa?

23.   O que Oaky e Oaket devem fazer antes de fazer um bolo?

24.   Tu gostas de bolo?                                                                                                
                          SIM ou NÃO          Escolha a resposta correta. 

25.   Qual o seu bolo favorito?

26.   Oaky e Oaket adoeceram enquanto o vírus estava na cidad?                                                                                              
                          SIM ou NÃO          Escolha a resposta correta. 

27.   Por que Oaky e Oaket não adoeceram?

28.   Qual a canção que Oaky e Oaket cantam enquanto eles lavam as mãos?

29.   Tu cantarás essa canção enquanto lavar suas mãos?                                        
                          SIM ou NÃO          Escolha a resposta correta. 
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OAKY AND THE SUN

A fun story about an 
acorn, named OAKY, 
who grows into a big 
oak tree. The story en-
courages us to stay true 
to our purpose and to 
listen carefully for good 
advice.  

ISBN 978-0-620-61848-9
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OAKY AND THEMBA
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other zebras go tum-
bling. 
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OAKY THE BRAVE 
ACORN

A fun story about an 
acorn who must take 
a huge leap of faith 
to give himself the 
chance to fulfil his des-
tiny. When it counts, 
OAKY proves himself 
to be a brave acorn.
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Por favor comparti lhe a reação de seu fi lho(a) sobre a estória via mídia social 

uti lizando o hashtag #OakyFun

Sinta-se a vontade de nos enviar um email: theartpressbooks@gmail.com

htt ps://www.facebook.com/oakytheacorn/

Devido a pandemia global do coronavírus,  Theart Press permiti ram

que Oaky e o Vírus possa ser distribuído gratuitamente para ajudar 

a encorajar as crianças a fi carem em casa, lendo e evitar o vírus.  Se 

desejar fazer uma doação, READ to RISE (www.readtorise.org) é uma 

organização sem fi ns lucrati vos que promove a literacia nas crianças 

em comunidades com poucos recursos  na África do Sul e que está 

no presente arrecadando fundos para Care Packs para crianças em 

comunidades vulneráveis. Doe aqui htt ps://gogetf unding.com/care-

packs-for-children-in-mitchells-plain/

htt ps://twitt er.com/Oaky_the_Acorn

htt ps://www.instagram.com/oaky_the_acorn/
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