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A flor mais bonita do jardim 

Leia a história abaixo e em seguida desenhe as flores que a história conta, e 

depois apresente para o grupo. 

 

A história das flores que se transformaram em algo muito especial 

quando se juntaram em um buquê. 

 

Quando o verão terminou, todas as flores do jardim 
queriam saber qual delas tinha sido a mais bonita: 

As rosas disseram, "Nós somos as melhores porque 
fomos as primeiras flores a desabrochar na 
primavera". 

As margaridas disseram: "Oh não, nós somos as 
melhores porque mostramos flores lindas durante 
todo o verão". 

As grandes flores amarelas do crisântemo disseram: "Não sejam tolas, nós 
somos as melhores porque fomos as últimas a desabrochar no outono". 
Cada flor se declarava a melhor de todas. Mas quando as pessoas vinham visitar 
o jardim, elas paravam as discussões. Todas ficavam quietas e se exibiam 
orgulhosas, para que o público dissesse que elas eram as melhores. 

Um dia, o jardineiro veio ao jardim. As rosas afofavam suas pétalas para 
parecerem as melhores. As margaridas permaneciam eretas para parecerem as 
melhores. As flores do crisântemo se voltavam para o sol para parecerem as 
melhores. Cada uma estava certa de que o jardineiro a escolheria como a 
melhor. Mas o jardineiro apenas sorriu e disse: "Olhem todas as minhas lindas 
flores". 

O jardineiro então pegou uma cesta e aí colocou as rosas. As rosas se acharam 
especiais porque foram as primeiras a serem colhidas. Mas as margaridas riram 

das rosas:  

Ha-Ha! Vocês não são suficientemente belas para ficar no jardim 



A seguir o jardineiro colocou as margaridas na cesta, e as flores do crisântemo 
começaram a rir: "Nós dissemos! Somos as melhores porque somos as únicas 
a permanecer no jardim". 

E finalmente o jardineiro colocou as flores do crisântemo na 

cesta. E todas voltaram a discutir - quem era a melhor. 

Quando o jardineiro voltou para casa, começou a colocar todas 
as belas flores em um vaso. Primeiro colocou as rosas, se 
lembrando que elas foram as primeiras a desabrochar na 
primavera. 
Em seguida colocou as margaridas e pensou como era 
maravilhoso vê-las todos os dias quando passeava pelo 
jardim. 
E por fim colocou no vaso as flores do crisântemo. Ele estava ansioso para ver 
as flores do outono. Tinha esperado todo o verão para vê-las. 

O jardineiro colocou o vaso sobre a mesa e disse: "Eu tenho o mais bonito buquê 

de flores. Cada uma delas é a melhor, mas juntas parecem perfeitas!". 

E então as flores se deram conta que todo o tempo cada uma delas era o melhor 
que podia ser. Mas somente quando o jardineiro fez um buquê com todas, elas 
se tornaram especiais. E finalmente, todas ficaram muito felizes. 

Duração: (+/-) 40min 
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