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OMA – ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO DE AVENTUREIROS
TEMA: ESPECIALIDADE DE DOENÇAS CONTAGIOSAS

O Ministério de Aventureiros da Divisão SulAmericana decidiu, como uma das medidas de
enfrentamento à crise da pandemia da Covid-19
(doença causada pelo novo coronavírus), criar
uma Especialidade na área de saúde.
A Especialidade de Doenças Contagiosas não foi
criada somente para o contexto mundial que
estamos vivendo, ela também abrange o
conhecimento de outras epidemias ou pandemias,
vacinas e formas de se prevenir doenças
contagiosas.
Como a grande parte dos requisitos pode ser
cumprida pelo Aventureiro na sua própria casa,
recomenda-se
que
todos
os
Clubes
de
Aventureiros da América do Sul dediquem-se a
instruir essa especialidade a todos os membros
durante o período de isolamento social, através
das mídias digitais e tecnologias, com o apoio dos
pais/responsáveis.
Contribuíram para essa especialidade os líderes
Ana Flávia Aroldi Becker, Calebe Sena, Fábio
Henrique Barrionuevo, Gabrielle Silva, Nalva
Martins, Natália dos Santos, Rafael Oliveira, Pedro
Paz, Rossalles Freitas e Victor Ariel, além da equipe
MDA da Divisão Sul-Americana.
Esta OMA entra em vigor na data de sua
publicação.

DOENÇAS CONTAGIOSAS
REQUISITOS
1. Com a ajuda de um adulto, aprender o que são
epidemias e pandemias e contar uma história
sobre uma delas.
2. Com a ajuda de um adulto, aprender o que é
quarentena e isolamento social. Citar três
atividades para passar o tempo durante a
quarentena/isolamento social, sendo uma delas
em família.
3. O que são vacinas e por que elas são
importantes? Escolher uma das atividades abaixo
para realizar com seus pais:
a) Tirar uma foto do seu cartão de vacina e
apresentar para seu Líder.
b) Citar três vacinas importantes para as
crianças em seu primeiro ano de vida.
4. Com a ajuda de um adulto, demonstrar a
maneira correta de:
a) Lavar as mãos
b) Espirrar
c) Tossir
d) Usar máscara
e) Usar álcool em gel
5. Com a ajuda de um adulto, realizar duas das
seguintes atividades:
1) Confeccionar um cartaz com instruções de
como evitar o contágio de doenças
contagiosas.
2) Fazer uma máscara e diga a importância de
seu uso.
3) Fazer um desenho, lembrancinha ou uma
carta de agradecimento a um profissional
de saúde e envie para ele.
4) Tirar uma foto com a sua família usando
máscaras.
6. O que acontecerá com as doenças quando
formos para o Céu? Apocalipse 21:4
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