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Em uma pequena cidade do Rio Grande do Sul -
Brasil, chamada de Campo Claro vivia uma família:
Paulo e Caren, eles tinham dois filhos Ana e Henrique,
mas o destino lhes preparou uma triste surpresa,
Paulo ficou viúvo, há uns 3 anos. 
Ana era a mais velha tinha 12 anos, ela tinha olhos
claros, azuis, cabelos pretos e longos, sua pele era
clara.
Henrique tinha 10 anos, sua pele era clara, seus olhos
eram verdes e seu cabelo era loiro.
Eles eram espertos, curiosos, inteligentes, adoram a
natureza e brincar ao ar livre.



Paulo era um homem alegre, tinha 45 anos, cabelos
castanhos, pele clara e olhos verdes, Caren sua
esposa, era radiante, tinha cabelos pretos, olhos azuis
e sua pele era clara. Ela morreu aos 40 anos, de
infarto, com a morte de Caren, Paulo teve que
começar a trabalhar mais. Ele era caminhoneiro,
assim precisava viajar muito. 
Dessa forma, Ana e Henrique vão morar com tio Éder,
irmão de Paulo, ele tinha cabelos castanhos, olhos
verdes e pele clara, era casado com Alice, uma mulher
de cabelos pretos, olhos castanhos e pele clara, ela
era encantadora e muito bondosa, acolheu Ana e
Henrique, com a morte de Caren.



Alice mostra o sítio onde ela e seu marido moravam.
É um lugar lindo, tinham flores, um pomar, uma horta,
Henrique e Ana ficaram surpresos e adoram o lugar,
pois tinha um grande espaço para brincarem, eles
gostavam muito de conhecer e investigar tudo o que
conheciam.
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Alice mostrou toda a propriedade onde moravam,
menos um lugar que era cercado com árvores bem
podadas e cuidadas, Henrique e Ana ficaram curiosos,
mas não quiseram perguntar.
Tinha se passado uma semana, eles passaram
brincando e ajudando Alice nas tarefas de casa. Todos
os dias se perguntavam o que teria por trás daquelas
árvores tão lindas, a curiosidade deles só aumentava.
Paulo passara no sítio todos os dias, para ver e dar
uma abraço em seus filhos. Dizia que os amava muito,
e tinha que ir trabalhar. 
Ana e Henrique sentiam muita a falta de Caren e
agora do pai também.
Alice e Éder saem para fazer compras, pois a
despensa estava ficando vazia.
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Assim Henrique e Ana, só pensavam em uma coisa ir
até as árvores e ver o que tinha lá dentro. Os dois
foram até o cercado de árvores, mas não sabiam
como entrar, andaram envolta, até que acharam um
portão de ferro, bem cuidado, abriram-o e viram uma
lindo jardim.



Imagem 3

Eles ficaram perplexos com a lindeza daquele jardim,
era um mistura de aromas e cores, tinham borboletas,
abelhas, eles adoraram. Em dois segundos, eles já
estavam percorrendo o jardim inteiro. Conversavam,
cantavam e dançavam pelo espaço, estavam alegres
como nunca, depois da morte da mãe.
Quando se deram conta já tinha passado muito
tempo, e precisavam voltar, então decidiram chamar o
jardim de: Jardim Encantado, pois os tinha encantado.
Chegando a casa dos tios eles se depararam com os
dois preocupados pois não sabiam aonde Henrique e
Ana estavam.
Alice logo perguntou: _Onde estavam?
Ana, respondeu: _ Saímos para conhecer melhor o
sítio, tia, acabamos encontrando um lindo jardim.
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Alice ficou assustada, pois ela era muito apegada ao
jardim, foi correndo ver se Ana e Henrique tinham
estragado algo, quando chegou lá, percebeu que nada
havia acontecido.
Ana, Henrique e Éder chegaram ,logo após Alice no
Jardim. 
Ana logo começa a indagar: - Que flor é esta?
Éder era formado em Gestão Ambiental, ele trabalha
na Secretaria do Meio Ambiente da cidade de Campo
Claro.
Éder, responde: - É uma Rosa. E começa a explicar:

Reino: Plantae
Ordem: Rosales
Gênero: Rosa

Família: Rosaceae
Classe: Magnoliopsida
Divisão: Magnoliophyta

(Wikipédia,2020)
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Explica também a importância das abelhas na
polinização, que é através dessa que é possível a
dispersão de pólen e assim a Biodiversidade continua
a se perpetuar.
Henrique pergunta: - O que é Biodiversidade? 
Éder responde: - É a palavra usada para expressar a
variedade de espécies de seres vivos que existem em
nosso planeta.
- Essa é uma abelha? Perguntou Ana.
- Éder responde: - Sim, e vocês sabiam que o pólen
que as abelhas retiram da flor é levado usado como
alimento para as larvas. (Wikipédia, 2020)

Reino: Animalia
Filo: Arthopoda
Classe: Insecta

Ordem: 
Hymenoptera

(Wikipédia,2020)
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As abelhas fazem um trabalho muito importante na 
natureza, sem elas muitas espécies seriam extintas do 

nosso planeta, ele explicou que apesar de ser um 
inseto pequeno, é de estrema importância para o 

ecossistema mundial. (Wikipédia, 2020)



Éder explicou também sobre a extinção de espécies,
que na maioria das vezes esta relacionado ao
desmatamento, queimadas de grandes áreas para a
agricultura, pecuária e o crescimento das cidades. 
Ana, pergunta: - Mas aqui não existe isso, não é tio?
Éder, responde: Infelizmente existe e é muito triste.
Nós humanos destruímos os habitats e assim muitos
animais e plantas morrem nesse processo, algumas
são as últimas da espécie e assim ocorre a extinção
dessa espécie. A araucária é um exemplo de espécie
da flora que corre risco de extinção.

Éder explicou também sobre a extinção de espécies,
que na maioria das vezes esta relacionado ao
desmatamento, queimadas de grandes áreas para a
agricultura, pecuária e o crescimento das cidades. 
Ana, pergunta: - Mas aqui não existe isso, não é tio?
Éder, responde: Infelizmente existe e é muito triste.
Nós humanos destruímos os habitats e assim muitos
animais e plantas morrem nesse processo, algumas são
as últimas da espécie e assim ocorre a extinção dessa
espécie. A araucária é um exemplo de espécie da flora
que corre risco de extinção. (Blog do Planeta, 2020)
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Nesse monte de 
curiosidades, 

perguntas e respostas 
veio Ana e perguntou 

ao tio Éder.
- Tio e essa árvore 

linda que parece que 
esta agradecendo aos 

céus, o que ela é? 
- Ela da frutos? - 
Achei ela linda! 

quero saber tudo 
sobre ela.
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Éder responde a Ana, essa majestosa árvore chama-se
araucária, ela é um exemplo que temos de árvore em
extinção. Os frutos são os pinhões, que comemos no
inverno, é super nutritivo também para os animais.
Sua madeira é muito valiosa comercialmente, por
esse motivo ela está em extinção. (Blog do Planeta,
2020)

Reino: Plantae
Ordem: Pinales
Gênero: Araucária
Família: Araucariaceae
Classe: Pinopsida
Divisão: Pinophyta
(Wikepedia,2020)
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Nesse monte de novidades Henrique pergunta:
- Tio, e como as árvores nascem?
E o tio responde: - Os animais nos ajudam nessa
parte, eles comem e levam as sementes para vários
lugares. Alguns pássaros enterram as sementes para
comer quando há escassez de alimentos, e muitas
vezes elas brotam e tornam-se lindas árvores.
Qualquer dia desses levo vocês para um lugar que
iram adorar. - Disse Éder.
Ana e Henrique ficar super empolados.
Quando perceberam já estava escurecendo.



Alice que escutava conversa e ficará surpresa com o
interessa de Henrique e Ana pela natureza, disse: -
Vamos para casa, já esta ficando tarde!
Éder diz: - Vamos!
Ana e Henrique queriam ficar mais mas obedeceram.
Foram conversando e dando risada. 
Ana pergunta: - Amanhã podemos ir ao jardim?
Alice responde: - Podem, só quero pedir para que
tomem cuidado, e não estraguem nada lá, além disso,
quero que avisem, nunca mais saiam sem avisar para
onde.
Éder que ficou muito feliz que eles gostam do Meio
Ambiente, logo pensa em incentiva-los a cuidar e
mostrar a importância da Natureza, então diz : -
Amanhã podemos voltar a tarde e posso esclarecer
mais algumas dúvidas se vocês quiserem?



Ana e Henrique se entreolharam animados, ficaram 
surpresos, e rapidamente responderam: - Sim, sim.
Chegaram na casa, Alice mandou Ana e Henrique 
tomarem banho, e foi preparar o jantar.
Na mesa estavam todos alegres e conversavam.
Ana e Henrique só falavam do jardim.
Na hora em que foram dormir Henrique e Ana não 
conseguiam dormir pensando na beleza daquele 
jardim, e de como ele era encantador, só pensavam 
em voltar lá e descobrir tudo sobre o que havia 
naquele lugar estraordinário.



No dia seguinte Ana e Henrique acordam sedo e 
levantam ansiosos para voltar ao jardim. Tomaram 
café e Henrique logo perguntou: - E o tio Éder? 
Alice responde: - Está trabalhando, estará em casa o 
meio dia.
Henrique e Ana saem para brincar.
E Alice continua seus afazeres, ela é costureira, 
costurava em casa, para aumentar a renda da família 
e fazia alguns doces e salgados para vender também.
Ana e Henrique voltam para ajudar Alice e logo Éder 
chega.
Henrique e Ana vão rapidamente encontrar o tio. 
Éder, percebe o porquê de tanta empolgação e diz: - 
Calmem! Só iremos ao jardim à tarde.
Ana responde: - Está bem, tio.



Almoçaram e logo foram ao jardim.
Assim que eles entram no jardim, um mundo 
diferente se abre, eles veem aquele lugar com um 
santuário, e cada vez ficam mais curiosos e querem 
aprender mais. Havia muitos pássaros de diferentes 
espécies, e Henrique perguntava muito sobre todos, 
Ana disse - Calma Henrique, assim o tio Éder não vai 
mais nos ensinar, você é muito apressado!
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E assim sempre que dava Éder ia ao jardim explicar 
mais alguma coisa aos sobrinho. 
certo dia Éder  convida eles: - Quero levar vocês a um 
lugar muito especial, que fica perto daqui. Lá tem 
várias espécies de animais que foram resgatados por 
viver em uma situação vulnerável, é um criadouro 
que abriga várias espécies, vai ser muito legal, pois 
vamos conhecer muitos animais que nunca vimos 
antes.
Vamos, vocês tem que se arrumar, vamos todos.
Após 40 minutos, Alice os chama e diz que está 
pronta, logo eles saem. 
Ana e Henrique estavam muito curiosos e alegres.



No caminho Éder explica: - Quando vemos alguém
vendendo animais sempre devemos ficar muito
atentos a origem desses animaizinhos, pois muitas
vezes eles vem do tráfico ilegal, estes podem ter sido
tirados do seu habitat natural. Nesse local aonde
vamos os animais que se encontram em perigo são
recolhidos e reabilitados, depois devolvidos a
natureza se tiverem condições de sobreviver.
Também devemos valorizar muito as pessoas com o
proposito de ajudar os animais, pois é um trabalho
muito difícil, esse criadouro é mantido por doações e
também por venda de ingresso das visitações que são
aberta ao público com limitações para evitar o stress
aos animais.



Vamos aproveitar para conhecer o local, nos divertir, 
tirar muitas fotos, mais nosso objetivo principal é 
contribuir com esses animais que tanto já sofreram. 
Vamos levar doações e também divulgar o local para 
que cada vez mais eles tenham visitas e oportunidade 
de oferecer conhecimento para as pessoal e ajudar 
cada vez mais os animais. 
Éder e Alice estavam radiantes em proporcionar essa 
experiência para os sobrinhos. E Ana e Henrique 
maravilhados com tanta diversidade e beleza 
encontrada no criadouro.
Após o passeio todos voltaram para casa muito 
empolgados e com a imaginação aflorada, Ana e 
Henrique queriam fazer desenhos e guardar nas suas 
recordações para um dia no futuro recordar o quanto 
foi maravilhoso esse dia. Então decidiram fazer um 
livro de fotografias, começaram colocando o que 
haviam registrado no passeio.
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Espécie: Ramphastos toco, também 
conhecido como tucano boi, 
tucanuçu, tucano grande.
ClasseAves
OrdemPiciformes
FamíliaRamphastidae

Espécie Pavo, 
pavão-
indiano (Pavo 
cristatus),
Classe: Aves 
Família 
Phasianidae
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Para Ana e Henrique todos os dias ao lado de Alice e 
Éder eram muito bons e divertidos, eles tinham uma 
vida maravilhosa apesar de sentir muita falta e 
saudades da mãe e sentir bastante a ausência de seu 
pai. Eles sempre foram muito gratos a Éder e Alice 
por tudo de bom que viveram juntos.
Paulo percebe que não adianta trabalhar tanto e não 
ficar com seus filhos, assim começa a ficar mais 
tempo com eles. Agora ele levava seus filhos para 
passear, ficava com eles no sítio.
Henrique e Ana adoraram ficar mais tempo com o 
pai! 



Alice descobriu que estava grávida, Éder e ela ficaram
muito feliz, assim como Henrique e Ana.

Os anos passaram, consequentemente Ana e
Henrique cresceram. 
Ana decidiu que iria estudar Licenciatura em Ciências
Biológicas para poder ensinar as crianças a cuidar da
Natureza, poder mostrar a beleza dessa e poder
encantar seus alunos como ela se encantou pela
Natureza. 
Henrique pensava em fazer Zootecnia para poder
cuidar das diversas espécies e do Meio Ambiente.
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A curiosidade e a imaginação podem nos levar 
a lugares incríveis. Quando Ana e Henrique 
conhecem o Jardim Encantado tudo passa a ser 
mais alegre e divertido, no meio de aromas, 
cores e sabores eles descobrem a beleza da 
Natureza e sua diversidade, com isso nada mais 
importante que cuidar desse lugar que vivem 
para poder preservar e ter sempre um lugar 
lindo onde viver.
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