
Nos seis jardins temáticos, o visitante entra em contato com diferentes plantas, fragrâncias, flores e cores. É  uma 
excelente oportunidade para conhecer diversas palmeiras de importância econômica (dendê e macaúba, por 
exemplo) e observar as bromélias que abrigam variadas formas de vida, como insetos e pequenos anfíbios.

Agora que você já conhece um pouco do Jardim Botânico, complete a cruzadinha abaixo com palavras ou 
expressões destacadas no texto que compõem esse belo equipamento da nossa cidade.

Agora que você conhece um pouco desse belo equipamento da nossa cidade, preencha a cruzadinha abaixo com as 
palavras ou expressões destacadas no texto. 

 

O Jardim Botânico de BH abriga um grande acervo distribuído em cinco estufas temáticas. Em três delas, o 
destaque são espécies representativas de alguns ambientes naturais do estado de Minas Gerais (Caatinga, Mata 
Atlântica e Campos Rupestres). A quarta e a quinta estufas apresentam, respectivamente, a história evolutiva das 
plantas no decorrer das eras geológicas, além de um conjunto de espécies consideradas as mais bem-sucedidas 
entre toda a flora pois - por possuírem flores e frutos - se reproduzem com mais eficiência. Assim, elas deixam mais 
descendentes, têm distribuição geográfica e biodiversidade maiores e ocupam mais tipos de ambientes e regiões 
do planeta. A este conjunto de estufas deu-se o nome de estufas de Evolução.

Jardins botânicos são instituições que guardam coleções documentadas de plantas, visando à pesquisa científica, à 
conservação, à educação e ao lazer.
 

 

 

O Jardim Botânico de BH também abriga espécies medicinais como hortelã, manjericão e babosa; suculentas que 
acumulam água em suas folhas e caules para sobreviverem em ambientes semiáridos e árido; além de belas 
folhagens que se adaptam bem a ambientes úmidos e sombreados.

COMO É O JARDIM BOTÂNICO 
DE BELO HORIZONTE?
Faixa etária: a partir de 10 anos

Gabarito: 1-Caatinga/ 2-Mata Atlântica/ 3-Campos Rupestres/ 4-Evolução/ 5-Flores e Cores/
                 6-Palmeiras/ 7-Bromélias/ 8-Medicinais/ 9-Suculentas/ 10-Folhagens
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O Jardim Botânico de BH abriga um grande acervo distribuído em cinco estufas temáticas. Em três delas, o 
destaque são espécies representativas de alguns ambientes naturais do estado de Minas Gerais (Caatinga, 
Mata Atlântica e Campos Rupestres). A quarta e a quinta estufas apresentam, respectivamente, a história 
evolutiva das plantas no decorrer das eras geológicas, além de um conjunto de espécies consideradas as mais 
bem-sucedidas entre toda a flora pois - por possuírem flores e frutos - se reproduzem com mais eficiência. 
Assim, elas deixam mais descendentes, têm distribuição geográfica e biodiversidade maiores e ocupam mais 
tipos de ambientes e regiões do planeta. A este conjunto de estufas deu-se o nome de estufas de Evolução.

Agora que você já conhece um pouco do Jardim Botânico, complete a cruzadinha abaixo com palavras ou 
expressões destacadas no texto que compõem esse belo equipamento da nossa cidade.

Nos seis jardins temáticos, o visitante entra em contato com diferentes plantas, fragrâncias, flores e cores. É  
uma excelente oportunidade para conhecer diversas palmeiras de importância econômica (dendê e macaúba, 
por exemplo) e observar as bromélias que abrigam variadas formas de vida, como insetos e pequenos 
anfíbios.
 

 

Agora que você conhece um pouco desse belo equipamento da nossa cidade, preencha a cruzadinha abaixo 
com as palavras ou expressões destacadas no texto. 

Jardins botânicos são instituições que guardam coleções documentadas de plantas, visando à pesquisa 
científica, à conservação, à educação e ao lazer.
 

 

O Jardim Botânico de BH também abriga espécies medicinais como hortelã, manjericão e babosa; suculentas 
que acumulam água em suas folhas e caules para sobreviverem em ambientes semiáridos e árido; além de 
belas folhagens que se adaptam bem a ambientes úmidos e sombreados.
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