
A Festa do Rei
Era uma vez um rei de um reino poderoso. 
Ele era um rei muito bom e tinha um 
enorme coração.
Mas um belo dia o rei teve um “piripaque” 
e foi parar no hospital. Lá descobriu que o 
que ele tinha era uma imensa dor de 
dente e ele precisou ir ao dentista. En-
quanto ele estava no dentista ele pensou 
em como a escola de odontologia do 
reino estava ensinando os alunos, se eles 
estavam usando equipamentos esteriliza-
dos, pois se preocupava com a saúde de 
todas as pessoas do reino. Então assim 
que saiu do dentista, foi até a escola veri�-

car e �cou feliz em ver que estava tudo 
dentro dos conformes.
Após a dor ter passado, ele resolveu 
comemorar com uma linda festa, pois ele 
sempre gostava de comemorar tudo! 
Convidou todos os súditos para irem ao 
castelo para dançar e brincar com ele.
Como ele era muito divertido e muito ba-
gunceiro, acabou exagerando na festa e 
na hora dos fogos de artifício saiu quei-
mado.
E o que ele fez? Como não era a primeira 
vez que se queimava ele já tinha guarda-
do um unguento feito pela bruxa do reino 
para passar quando isso acontecesse,  
assim �cando melhor!
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