“QUE PENA!”

Carlinhos era um bom
menino, mas não
cuidava bem do seu
corpinho. Gostava muito
de chupar bala, comer
chocolate e doces. Mas,
comida!... não gostava.
Com isso, Carlinhos,
sem dar conta, foi
ficando com os dentes
estragados e a
barriguinha grande.

• Certo dia, chegou um
grande circo na cidade
em que Carlinhos
morava. Vieram leões
ferozes, focas
ensinadas, cavalos e
elefantes que sabiam
obedecer as ordens de
seus domadores.
Vieram também muitas
outras coisas
interessantes.
Todas as crianças da
cidade esperavam o dia
da estreia do circo.
Chegou esse dia !

• Carlinhos resolveu preparar-se
cedo. Queria sentar-se numa
cadeira bem na frente, para ver de
perto todo o espetáculo. Começou
a vestir uma roupa de passeio.
Mas... que decepção! A calça
comprida não conseguia fechar. Foi
então que Carlinhos reparou bem
no tamanho da barriga. E pensou:
• – E agora, que farei se só tenho
essa calça para passear? A da
escola está molhada na corda...
• De repente, Carlinhos sentiu uma
forte dor num dente... E ela foi
aumentando... E o dente doía
tanto! (interferência) Era preciso
procurar um dentista bem
depressa. Carlinhos foi com a mãe
até o consultório dentário. Pelo
caminho... o dente doía
tanto! (interferência

• Ao passar pelo
circo, Carlinhos,
muito curioso,
ouviu a banda dos
palhaços dando
início ao
espetáculo. Ele
ficou triste de não
poder estar lá
porque... o dente
doía
tanto! (interferênci
a

No consultório, o dentista examinou-o e deulhe um espelho, falando:
- Olhe bem o estado dos seus dentes. Estão
muito estragados. Vou ensinar a você como
cuidar deles todos os dias. Quando não temos
certos cuidados, o corpo fica doente com
facilidade. Quando comemos balas e dces e
não escovamos logo os dentes, eles vão se
estragando e começam a doer. A doença
prejudica os estudos e as brincadeiras.
Carlinhos foi também ao médico, que receitou
um remédio para acabar com os vermes que
faziam a sua barriguinha ficar tão grande.
Como vocês acham que o Carlinhos está
agora?
Carlinhos está agora um menino mais bonito e
tem uma vida com mais saúde e alegria!
- Relembrar às crianças a escovação correta
dos dentes.

