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Dias atrás, ganhei uma semente da vovó e 

resolvi colocá-la em um vaso bem bonito.

Nos domingos, vamos sempre à casa da vovó. 

Na casa dela, tem várias plantas e a vovó faz a melhor 

bolacha do mundo.  Eu gosto muito de ir lá!



Pensei bastante em qual nome escolher e decidi 

que ALEGRIA seria um nome legal, pois foi 

exatamente o que eu senti quando a vovó me deu 

a semente. 

Coloquei meu vaso na sala, bem na vista de todos. 

 A ALEGRIA era nossa! 

Todos os dias, passava por lá depois da escola e 

conversava com minha semente ALEGRIA, 

colocava água, deixava um pouquinho no sol. 



Algumas semanas depois, vi uma 

pontinha verde no vaso, a ALEGRIA 

brotou! 

Como minha ALEGRIA era frágil! Ela 

era tão pequenininha e se dobrava ao 

menor sinal de vento. 



ALEGRIA foi crescendo e 

conforme crescia se enchia de 

folhas coloridas.



Um dia, um amigo da escola não quis brincar comigo. 

Vim para casa muito triste e lavei a ALEGRIA de 

lágrimas. Ela ficou lá, meio afogada, boiando e 

esperando a enxurrada passar para conseguir se 

recuperar.



Quando começou o período provas, eu 

quase abandonei a ALEGRIA, só nos 

víamos nos finais de semana... Mas ela 

ficava ali, sempre perto de mim.



Foi nessa época que nasceu meu irmão. 

Todos diziam que ele era um bebê lindo, eu 

achava que ele era sem graça, afinal, só dormia 

e chorava. Além disso, ele era um pouco 

desastrado. 

Um dia ele derrubou minha ALEGRIA no chão. 

Fiquei triste e para piorar, ninguém percebeu!



Quando fui pegá-la, mamãe me viu chorando e 

com muito amor ajudou a colocar a ALEGRIA no 

vaso, colocou terra em volta e juntos levamos a 

ALEGRIA para o jardim. 

Sem motivo, ALEGRIA começou a murchar e 

perder suas folhas. 

Então, o  papai me ajudou a entender o que 

aconteceu. Ele me explicou que como eu nunca 

me esquecia da ALEGRIA, ela queria mais espaço 

para crescer, o vaso estava ficando pequeno para 

ela. Ele me levou para o jardim, pegou uma pá e 

cavou um buraco não chão. 

 Com  muito cuidado, colocamos a ALEGRIA lá 

dentro. 





Ela adorou! 

Passava por lá todos os dias e sempre dava uma 

olhada, tirava o mato e as folhas secas, parecia 

até que a ALEGRIA ficava agradecida e dava 

uma empinada! 



Hoje já sou grande, e posso dizer que a ALEGRIA 

cresceu comigo! 

Dias desses, estava passando pelo jardim e vi que

além de várias florzinhas, a ALEGRIA estava com 

sementes! 



Agora, sempre por onde vou, levo as sementes e 
espalho ALEGRIA, quem sabe ela não floresce por 

aí! 

Agora, sempre por onde vou, levo as 

sementes e espalho ALEGRIA, quem 

sabe ela não floresce por aí!


