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Alguns usam jalecos, pijamas cirúrgicos, luvas, máscaras, 

toucas... Nosso agradecimento a todos os profissionais da área da 

saúde, que estão batalhando na linha de frente, no combate ao 

COVID-19. 

Atividade desenvolvida para disciplina de Literatura infantil no 

3° período do Curso de Pedagogia da Universidade Estadual de 

Goiás - Unidade de Jaraguá, sob mediação Prof. Esp. Leide 

Dayanne Silva de Sousa.  

 



 

Era uma vez um vírus,  que pensavam ter se acabado... 

Mas de repente voltou, se fortaleceu e se espalhou por todo lado.  

 

Corona é o nome dele, implacável e destruidor!   
O único que pode vencê-lo é o príncipe Salvador. 
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No reino da princesa Esperança, ele chegou,  

derrubou muitos e os anciões matou... 

A princesa Esperança muito assustada estava, 

sem saber o que fazer, era ela a próxima a morrer? 
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Salvador veio a socorro do povo, que estava desesperado. 

Não, nãooooo, ele não brigou com o vírus, mas fez algo inesperado. 

Trocou a espada por álcool em gel, armadura pelo jaleco, 

deixou o título de príncipe e foi lutar como médico. 
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A guerra se declarou,  

 corona contaminava de um lado,  

 

Salvador medicava e tratava do outro. 
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A princesa Esperança, de quarentena estava 

 protegida em seu castelo, o mal não a alcançava. 

Bom, era o que ela pensava... 

Corona astuto que era, chegou até ela, por meio de Despercebida, 

  uma de suas servas. 
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Esperança infelizmente adoeceu e muito triste Salvador ficou. 

Lutará Salvador por ela? 

Salvador se tornou um herói sem capa. 

No castelo, a princesa tratava  

e nas ruas a população ajudava. 
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Com muito esforço e repouso, a princesa que é muito forte 

 

se recuperou e driblou a morte. 
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Salvador lutava incessantemente,  

até que encontrou um remédio  mágico, que ajudaria muita gente. 

Salvador não estava devidamente protegido 

e infelizmente morreu.  

Em seu último suspiro, muito profundo 

dizia: “Salve o reino, salve o mundo!” 

Em um combate com Corona, 

algo então aconteceu: 
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Hoje o reino tem seu nome,  

uma bela homenagem da princesa 

para honrar toda sua coragem e nobreza. 

 

Salvador foi pro céu e hoje vive em uma estrela. 

Lá de cima, vê feliz e seguro o planeta. 

 

Reino 

Salvador 
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