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Este livro tem o intuito de orientar professores,
crianças e familiares sobre a importância da
prevenção do câncer de cabeça e pescoço.
     
Só o conhecimento leva a conscientização!



Esta é a história de um mês...
 
    
   
  

Um mês que ficou esquecido por muitos
e muitos anos.
    
Mas, um dia acordou e disse: 
  

Eu sou muito importante! Eu
vou mudar o mundo e vou
ajudar todas as pessoas a
viverem melhor!
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Então, Julho escolheu o futuro dele e
resolveu que sua missão era mudar a
vida das pessoas.

Julho precisava de um sobrenome e de
algo que lhe desse identidade.

Queria que esse sobrenome tivesse um
significado: 
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de vida, de saúde e de esperança.



Quem vai contar essa história para você será
o próprio Julho.

Não esqueça! Conte tudo que você aprender
aqui para seus amigos, seus pais e familiares.
Assim, você também será um super-herói.
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Você pode mudar
o mundo e ajudar
muitas pessoas 
a serem
felizes!

Meu nome é Julho... Sou o

SUPER JULHO
VERDE  



Fico entre Junho e
Agosto.

 

JULHO
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Não sou nem branco, nem preto.
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Por isso, sou 

VERDE

Sou um mês de 
ESPERANÇA .
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Trago muita
informação,
porque 
só assim as
pessoas vão se
cuidar e não 
vão ficar doentes!
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Preste muita  ATENÇÃO  em tudo que vou lhe ensinar:

Coma FRUTAS e VERDURAS,
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Faça exercícios físicos e 
pratique esportes 
REGULARMENTE,
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Escove os DENTES e vá ao
DENTISTA,
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Fale para os adultos que 
FUMAR e BEBER 

faz muito mal.



Tome muito cuidado com o SOL. 

Use o protetor solar e evite estar
exposto ao sol no horário mais
quente, que é entre 10 e 16 horas.
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E o mais importante: se você
perceber que apareceu algo

diferente na sua boca, na sua pele
ou no seu pescoço, não esconda de
ninguém e peça para ir ao médico

ou médica que trata das doenças na  
CABEÇA E PESCOÇO.
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Eles irão lhe ajudar 
e resolver o problema!

Fazendo tudo isso, 
você será um super-herói 

como eu e juntos 
seremos todos o 

SUPER JULHO VERDE!
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Anote aqui todas suas dúvidas: 
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Vamos brincar com  Julho Verde
Encontre no caça-palavras as

palavras que você viu no texto:
 

1. Julho
2. Verde

3. Esperança
4. Frutas

5. Sol
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Ajude Julho Verde a chegar em sua casa
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Ajude Julho Verde a se proteger do sol e
faça um círculo no que ele deve usar

durante sua ida à praia:
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MARQUE COM UM X O MAIOR 
JULHO VERDE :



JOGAR B_ _ _ 
 

N_ _ _ _
 

D_ _ _ _ R
 

C_ _ _ E _
 

P_ L_ _     C_ _ D_
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VAMOS DESCOBRIR QUAIS ATIVIDADES FÍSICAS 
JULHO VERDE GOSTA DE FAZER? 

PREENCHA OS ESPACINHOS:
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ESSA É A MÚSICA DO JULHO VERDE.  VAMOS CANTAR?
 
 

“ESSE ANO,  JULHO VAI SER DIFERENTE
PORQUE MUITA GENTE

VAI APRENDER A SE CUIDAR!
EU ESTOU AQUI PARA AJUDAR

E EU VOU TE ORIENTAR:
COMA FRUTAS E VERDURAS 

E USE PROTETOR SOLAR
PARA A GENTE ARREBENTAR!

EU SOU O JULHO VERDE,
EU VIM PARA ANIMAR 
E A SUA VIDA MUDAR.”
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