
O anel e 
o tempo

Era uma vez um anel encantado que podia 
transformar choro e tristeza em alegria. 
Esse anel era de uma princesa que queria 
levar essa notícia para outros reinos. Ela 
era apaixonada por um carpinteiro muito 
bom, porém o �lho do rei era seu 
pretendente. Ele era mal-encarado, 
egoísta, nojento e briguento e 
frequentava o shopping para assustar as 
pessoas. Um absurdo!
 Nesse reino também havia uma menina 
que tinha um relógio com poder de parar 
o tempo. Um dos reinos que a princesa 
visitou fez para ela um banquete, e para 

todos os convidados, em que foi servido 
uma salada especial, frutas, leite, e tudo à 
vontade. Após o banquete muitas pessoas 
sentiram-se mal e, devido à fraqueza, 
precisaram ser atendidas no hospital por 
médicos e enfermeiras que instruíram a 
todos os hábitos de higiene e saúde.
 No meio desta confusão a princesa 
conheceu a menina, que estava com o 
relógio mágico que parava o tempo. As 
duas decidiram parar o tempo, para limpar 
toda a sujeira dando um novo início à 
história.
 Então, a princesa pegou o anel 
encantado, transformou o príncipe em um 
guarda real, pois assim não precisava mais 
se casar com ele, e foi morar numa bela 
casa construída pelo carpinteiro e foram 
felizes para sempre.



Era uma vez um anel encantado que podia 
transformar choro e tristeza em alegria. 
Esse anel era de uma princesa que queria 
levar essa notícia para outros reinos. Ela 
era apaixonada por um carpinteiro muito 
bom, porém o �lho do rei era seu 
pretendente. Ele era mal-encarado, 
egoísta, nojento e briguento e 
frequentava o shopping para assustar as 
pessoas. Um absurdo!
 Nesse reino também havia uma menina 
que tinha um relógio com poder de parar 
o tempo. Um dos reinos que a princesa 
visitou fez para ela um banquete, e para 

todos os convidados, em que foi servido 
uma salada especial, frutas, leite, e tudo à 
vontade. Após o banquete muitas pessoas 
sentiram-se mal e, devido à fraqueza, 
precisaram ser atendidas no hospital por 
médicos e enfermeiras que instruíram a 
todos os hábitos de higiene e saúde.
 No meio desta confusão a princesa 
conheceu a menina, que estava com o 
relógio mágico que parava o tempo. As 
duas decidiram parar o tempo, para limpar 
toda a sujeira dando um novo início à 
história.
 Então, a princesa pegou o anel 
encantado, transformou o príncipe em um 
guarda real, pois assim não precisava mais 
se casar com ele, e foi morar numa bela 
casa construída pelo carpinteiro e foram 
felizes para sempre.

Autores

Fernando Concilio Cesar
Heloísa Strazzer Vilas Boas

Marco Antonio Ricci Vilas Boas
Maria Madalena de Novaes

Roselita da Cunha Pereira Morais
Maria Cristina Dellacqua


