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Ella o elefante e o carrinho 
Era uma vez, em uma terra distante, uma elefanta muito 
especial chamada Ella. Ella vivia em uma bela selva com 
todos os seus amigos animais. Ela era a maior e mais 
forte elefante da selva, e todos a admiravam.

Um dia, Ella estava jogando pega-pega com seus amigos 
quando acidentalmente tropeçou em um galho e caiu no 
chão. Ela soltou um grito alto de dor enquanto tentava se 
levantar, mas sua perna não a sustentava.

Suas amigas correram rapidamente para buscar ajuda, e 
logo o médico chegou para dar uma olhada na perna de 
Ella. O médico examinou a perna de Ella e descobriu que 
ela havia machucado muito. Ele sabia que Ella precisava 
descansar a perna e mantê-la fora do chão para que ela 
se curasse adequadamente.

O médico tentou dar muletas a Ella para ajudá-la a 
andar, mas eram muito difíceis de usar. Ele então tentou 
uma cadeira de rodas, mas Ella era muito grande e 
pesada para funcionar. O médico estava começando a 
ficar preocupado. Ele não queria que Ella ficasse presa 
em um lugar enquanto sua perna sarava.

Mas então, o médico teve uma ideia brilhante. Ele foi 
para sua oficina e voltou com um pequeno carrinho. Ele 
amarrou o carrinho sob a perna de Ella para que ficasse 
fora do chão, e Ella foi capaz de se mover facilmente.

Ella ficou emocionada por poder se mover novamente. 
Ela se sentiu muito melhor sabendo que sua perna 



estava tendo o descanso necessário para cicatrizar. Ela 
usou seu carrinho para visitar todos os seus amigos e 
explorar a selva.

Eventualmente, a perna de Ella foi curada e ela 
conseguiu andar 
sobre ela 
novamente. Ela 
ficou muito grata 
ao médico por 
ajudá-la e por ter 
encontrado uma 
solução tão 
inteligente. Ela 
sabia que sempre 
poderia contar com 
ele para ajudá-la 
quando precisasse.

E assim, Ella viveu 
feliz para sempre, 
aproveitando todas as aventuras que a selva tinha a 
oferecer.



