
岩倉市日本語・ポルトガル語適応指導教室

Aos senhores pais ou responsaveis

アタマジラミお知らせ及び駆除の仕方（ポルトガル語）

Sentimos informar-lhes que em uma inspeção rotineira, foi encontrado lendeas e
piolhos na cabeça do seu filho. Por favor gostaríamos que os senhores tomassem as
devidas providência o mais breve possível.

EU SOU O PIOLHO

Nós somos piolhos (atama jirami). Moramos na sua cabecinha e nas suas roupas .
Este bichinho mede 2 a 4 mm. Ele gruda na sua cabeça, chupa o seu sangue e põe

os ovinhos no seu cabelo e depois de um tempo nascem os bichinhos. Se sair do seu
cabelo, ele morre. Ele morre aos 60 a 70 graus entao, se você passar a ferro suas
roupas ele vai morrer.

Se você emprestar seu chapéu ou pente para alguém, essa pessoa pode passar ou
pegar o bichinho.
O ovo do piolho, também chamado lendea, tem 1 mm. , é redondinho e branco.
Geralmente ele fica atrás das orelhas ou perto da raiz do cabelo. O piolho faz mal à

saúde, por isso temos que combatê-lo.

Como:
1- Compre o remédio na farmácia para acabar com piolhos e lave bem a cabeça.
2- Depois de lavar penteie com um pente fino.
3- Deixar seu futon, cobertor , travesseiro estendido ao sol para matar os piolhos.
4- Sempre troque seu lençol, a fronha e suas roupas e lave bem para que esses

bichinhos não voltem.

Quando você estiver com as mãos sujas não as coloque no cabelo, pois os bichinhos
podem estar nelas.

Se um dos seus amiguinhos tiver esses bichinhos avise para tratarem logo, para que
não passem para sua família e colegas.

Não é por falta de higiêne que se pega piolhos. Os cabelos podem estar limpos e
asseados, mas esses bichinhos podem pular de uma cabeça para outra.

Vamos combater os piolhos sem machucar os sentimentos das crianças


