
O Reino 
da Alegria

Era uma vez uma professora muito querida 
por seus alunos. E esta professora era tão 
especial que lidava muito bem até com os 
alunos mais chatos.
 Esta professora lançou um concurso de 
criação de histórias entre os alunos, cujo 
prêmio era um lindo anel.
 E nestas histórias que as crianças iriam 
criar, deveria ter, obrigatoriamente, um 
personagem que era o rei. 
Um dos alunos teve a ideia de escrever 
sobre um rei que queria descobrir se a sua 
coroa era de ouro, então o aluno escreveu:
“O rei contratou o melhor cientista do 

reino para descobrir o mistério: se 
realmente sua coroa era de ouro. O 
cientista criou uma vacina contra a 
mentira, e aproveitou para criar um 
remédio que transformava as pessoas más 
em pessoas boas, pois ele achava que as 
pessoas tinham que ser boas. Ele 
experimentou o remédio com a bruxa má. 
E deu certo! Ela se transformou em uma 
bela princesa, que brincava com todas as 
crianças do reino. Ninguém mais tinha 
medo dela.
E de tanta bondade daquela princesa, e 
por não haver mais mentiras, o reino se 
tornou perfumado e alegre. E, com isso, o 
rei descobriu que a sua coroa era de ouro. 
Com tanta gente feliz, e com tantas 
pessoas boas, o cientista criou uma forma 
de medir a alegria.”.
E foi com esta história que o aluno 
ganhou, da excelente professora, o lindo 
anel como prêmio.
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