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Era uma vez um coelho que vivia na floresta 

era sábio e que pulava grandes obstáculos. 

Num belo dia o coelho encontrou um macaco 

que tinha uma bela visão e tinha muita 

agilidade em suas mãos para se locomover nos 

galhos e o coelho perguntou:

- Olá quer se juntar a mim?

E o macaco respondeu:



- Mas é claro, muito prazer me chamo Mico e 

você?

O coelho respondeu:

- Muito prazer meu nome é Nick.

Logo depois, os dois foram 

procurar um lugar para brincar, 

30 minutos depois acharam uma 

pequena toca em que haviam 

várias flores.
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Então eles decidiram procurar umas frutas para 

se alimentarem na floresta, no caminho 

encontrarem algumas sementes que brilhavam 

pelo chão, eles pegaram e guardaram para 

depois semear pela floresta.
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Assim, Nick e Mico entraram na competição e o 

apito tocou.

Nick lembrou que avia guardado uma pá, uma 

jarra de água e o mais importante: as sementes 

que haviam encontrado no caminho.

Um castor que passava 

por ali avisou que já vai 

começar uma competição 

para ver qual é a dupla 

que mais planta árvores!  

E o prêmio será uma 

árvore cheia de frutas 

vermelhas, que são 

deliciosas.Castor | Ilustração Pixabay



Os dois sem dúvida usaram o que tinham, 

mas em um passe de mágica todas as 

sementes que eles haviam plantado estavam 

já se transformando em árvores com 

bastante frutos, flores e vitaminas!
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E é claro que depois disso os dois amigos 

ganharam a competição e como prometido o 

prêmio tão esperado, a árvore de frutas 

vermelhas deliciosas. 

Fim
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Mensagem do texto: Você percebeu que no 

momento em que eles plantaram suas árvores 

eles disponibilizaram vários ninhos de pássaros, 

alimento para os animais e aumentaram o 

oxigênio no mundo. 

Faça o mesmo, ajude o meio ambiente. Plante 

uma árvore com suas sementes e com ajuda de 

seus pais, fazendo com que em alguns anos 

apareça ninhos de passarinhos, beija-flores e 

borboletas em seu jardim encantado.
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