
Um pouco 
de cada um

Há muitos anos, num mundo muito 
distante, uma médica morava em um 
pequeno povoado. Esta médica era muito 
bem intencionada, fazia vários 
atendimentos, mas nem todo povo 
reconhecia seu valor. Alguns, por 
desconhecer o que ela fazia, �cavam 
assustados ao vê-la. Neste povoado 
também morava um menino muito fraco, 
muito triste, e que tinha um irmão que era 
muito criativo, ativo. Recolhia objetos de 
todos os lugares e transformava em 
brinquedos. Alguns o achavam 
bagunceiro, mas, na verdade, ele era um 

sonhador. Mesmo com toda sua 
criatividade, ele não conseguia fazer seu 
pai, que estava muito doente, �car bom. 
Tiveram, então, que chamar a médica, que 
deu uma vacina em seu pai. A vacina deu 
ares de ânimo a ele, mas a médica 
recomendou:
 - É preciso cozinhar e criar a cura através 
de alimentos mais saudáveis. O leite foi 
usado de forma especial, criando um 
remédio natural, cremoso e saboroso, que 
ajudará a curar o organismo do pai de 
vocês e de outras pessoas.
 A partir desse dia, todos habitantes 
cultivaram seus alimentos em horta 
caseira. Eles nunca tinham feito isto antes 
e adoraram. O sucesso foi tanto que até 
comercializavam na feira. 
          Um dia, nesta feira, uma enfermeira 
encantadora de um povoado distante 
anunciou:
 - É preciso comemorar! Vamos fazer uma 
festa e divulgar este novo estilo de vida.
 Todos adoraram a ideia. A festa foi muito 
divertida! Muitos doces (saudáveis, é 
claro), danças e músicas. Todos 
comemoraram muito.
Depois, feliz e cansado, o povo foi 
descansar. Já em casa, um bom escovar de 
dentes e um banho com um perfumado 
sabonete. E assim deitaram, felizes e logo 
vieram os sonhos coloridos!
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