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Era uma vez um rapaz muito
bonito que VIVIA em uma
cidade bem pequena do
interior. Ele se chamava
romeu e parecia um príncipe.
Certo dia, ele resolveu fazer
uma viagem.



Ele viajou
para sua 
cidade  
natal, 
CHAMADA 
RECANTO 
DO BEM, 
PARA 
ensinar
crianças 
sobre 



Ao abordar os temas de
educação no trânsito e
saúde, ele explicou a
importância do exame
médico para poder dirigir.
Ele contou às crianças que
na cidade RECANTO DO
BEM há um consultório
mágico, cheio de super
heróis, que fazem a
avaliação médica de todos



As crianças ficaram
super empolgadas e
quiseram conhecer o
tal do consultório
mágico. Romeu teve
a brilhante ideia de
levar todos para
conhecerem o
consultório e os
supeR heróis. Ele
colocou todos em
sua super carruagem



A caminho do
consultório, eles notaram
umA multidão na beira
da estrada – todas
usando máscara. Foi
então que perceberam
que houve um acidente
com dois carros. Romeu
pediu para o motorista
parar a carruagem para
prestar socorro.



Felizmente, nenhuma
das pessoas envolvidas
no acidente se
machucou pois, os dois
veículos tinham um
balão branco com
super poderes, que
amortizou o impacto
da colisão. Romeu
perguntou aos
envolvidos qual era o
nome desTe balão com



Apesar de não terem se
machucado, os condutores
estavam muito nervosos.
Foi então que uma senhora
apareceu com uma jarra de
água, com açúcar, para
tentar acalmar os
envolvidos.



O príncipe Romeu
destacou a atitude da
senhora para todas as
crianças. disse que é
sempre importante prestar
socorro em situações de
acidentes, deixando o
egoísmo de lado.



Depois que todos se
acalmaram e a situação
parecia resolvida, Romeu e
as crianças retornaram para
a carruagem e continuaram
em direção Ao consultório.
Durante o trajeto Romeu,
que gosta muito de ler,
notou que havia uma linda
menina sentada próxima a
ele, com um livro embaixo



Romeu
perguntou o
seu nome.
Ela
prontamente
respondeu:
Laura.
Curioso a
respeito do
livro, o
príncipe
Romeu
perguntou



Laura estava tão
entusiasmada com o
livro, que Romeu pediu
se ela poderia contar a
história para todos. Ela
disse que sim.
A história era tão
interessante, POIS se
TRATAVA DE TODOS OS
ENCANTOS E RECURSOS
DA NATUREZA. ROMEU
ENTÃO REFORÇOU COM
TODAS AS CRIANÇAS A
IMPORTÂNCIA DE
CUIDAR DO MEIO



as crianças FICARAM
TÃO ENTUSIASMADAS
COM A HISTÓRIA QUE
esqueceram do acidente
que acabara de ocorrer.
Chegando Ao
consultório mágico, uma
das crianças, O João,
ficou tão empolgadO
que se apressou PARa
sair da carruagem.
Devido a sua pressa, elE
acabou se acidentando.



• Laura estava tão entusiasmada com o livro, que 
Romeu pediu se ela poderia contar a história 
para todos. Ela disse que sim.

• A história era tão boa que logo todas as 
crianças esqueceram do acidente que acabara 
de ocorrer.

• Chegando no consultório mágico, uma das 
crianças (João) ficou tão empolgada que se 
apressou a sair da carruagem. Devido a sua 
pressa, ela acabou se acidentando ao descer da 
carruagem.

Enquanto todos 
conheciam o consultório 
mágico e interagiam com 
os super heróis, o 
príncipe levou JOÃO ao 
hospital. PARA FAZER OS 
EXAMES NECESSÁRIOS.



Enquanto JOÃO
Esperava para ser
atendidO, reconheceu
sua antiga professora.

Aproveitando o
encontro e o ocorrido,
a professora
aconselhou A João que
nunca é bom fazer as
coisas com muita
velocidade, pois
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AO CHEGAR EM CASA, 
EUFÓRICAS COM AS 
AVENTURAS QUE VIVERAM, 
AS CRIANÇAS FIZERAM 
QUESTÃO DE 
COMPARTILHAR OS 
APRENDIZADOS E 
EXPERIÊNCIAS DAQUELE 
DIA MÁGICO.

OBRIGADA A 
TODOS


