
Um Reino Chamado João



Era uma vez um mundo que tinha 
muitos reis e rainhas. Cada rei e 
rainha tinha o seu reino e 
governava-o de modo a manter a 
paz e harmonia.

O meu reino chama-se João. 
Tenho um exército sempre muito 
atento para me proteger, noite e 
dia, mesmo quando estou a 
brincar, a comer ou a dormir. O 
meu exército nunca dorme.





Um dia, o meu exército recebeu a 
notícia que poderia ser atacado 
com uma arma nova, para a qual 
não estava protegido. Os outros 
reinos já estavam a ser atacados.



O inimigo era desconhecido e 
muito forte. Ninguém sabia de 
onde vinha, nem qual o seu 
objetivo. Por isso, os reis e 
rainhas estavam com medo que 
ele atacasse.



- Tínhamos que fazer algo! Não 
eramos fracos, mas não tínhamos 
defesas suficientemente fortes 
para combater este inimigo!

Era preciso proteger o meu reino 
e o dos outros reis.





Pedimos ajuda ao reino dos 
Enfermeiros e a Rainha 
Enfermeira rapidamente 
veio em nosso auxílio com 
as suas tropas.





A Rainha Enfermeira é a nossa 
guardiã. Ela cuida de cada reino e 
faz-nos ficar sempre saudáveis. 
Por isso, quando lhe pedimos 
ajuda, ela enviou-nos um líquido 
mágico que nos deu reforços para 
a guerra.





Tudo ficou bem. Quando o inimigo 
nos atacou, as nossas defesas 
eram tão fortes que ele perdeu. 
Ganhámos com a ajuda dos 
Enfermeiros.





O líquido mágico que a Rainha 
Enfermeira nos deu chama-se 
VACINA e protege-nos contra 
muitas doenças. 

Toma o líquido mágico!

Vacina-te!
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