
A Fada Esperta 
Era uma vez, numa ilha muito distante, no 
reino da imaginação, onde vivia uma fada 
muito preocupada em ensinar coisas boas 
para as crianças. Ela começou pensando 
na importância da higiene, em comer bem 
e também em vacinas para protegê-las 
das doenças. E quis ensinar as crianças de 
forma lúdica, através de brincadeiras. 
Um dia viu um menino muito apressado e 
para chamar a atenção dele acendeu um 
fósforo mágico. Ele tinha um cheiro tão 
forte que o menino assustou e resolveu 
parar. E um susto maior ainda ele levou 
quando, na sua frente, surgiu um urso 

enorme vestido com fraque e tudo, que 
era no que a fada tinha se transformado. 
Ele deu um grande grito e saiu correndo à 
procura de um consultório médico que 
pudesse explicar o que estava 
acontecendo, pois ele achou que estava 
enlouquecendo.
A fada então correu atrás dele e rindo 
contou sua história. Ela percebeu que 
poderia ensinar as crianças de forma 
lúdica, mas tinha que medir bem a 
dosagem das brincadeiras.
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