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A Valente Ursinha Polar 
Em um dia frio de inverno, uma pequena filhote de urso 
polar nasceu em uma toca quente. Ela era do tamanho 
de um coelhinho e tinha pêlo macio e branco que a 
mantinha aquecida. Os primeiros meses de sua vida 
foram passados dentro da toca, amamentando com o 
leite de sua mãe e ficando maior e mais forte a cada 
dia.

Com a chegada da primavera, a ursinha polar e sua mãe 
deixaram a toca e se aventuraram no deserto gelado. 
Era um mundo grande e empolgante, cheio de novas 
imagens, sons e cheiros, e a filhote estava ansiosa para 
aprender tudo o que havia para saber sobre ser um 

urso polar.

Nos dois anos seguintes, a 
filhote aprendeu a farejar 
diferentes cheiros, a nadar nas 
águas geladas em busca de 
comida e a correr pela tundra 
nevada. Ela aprendeu a caçar 
focas e outros animais do Ártico 
e ficou maior e mais forte a 
cada dia que passava.


Antes que ela percebesse, a ursinha polar havia crescido 
100 vezes seu tamanho original. Ela era uma jovem ursa 
forte e confiante, graças às lições que sua mãe lhe 
ensinou.




Mas uma noite, enquanto ela dormia profundamente em 
sua toca, sua mãe foi embora. A ursinha polar acordou e 
se viu sozinha no deserto frio e escuro. Foi assustador, 
mas ela estava determinada a ser forte e cuidar de si 
mesma.

Nos meses seguintes, a ursinha polar aprendeu a se 
alimentar e a vagar pelo Ártico em solidão. Ela era uma 
caçadora habilidosa e conseguia pegar bastante comida 
para se manter bem alimentada.

Mas um dia, enquanto ela estava na tundra, uma matilha 
de lobos apareceu de repente, circulando em volta dela e 
rosnando. A ursinha polar estava com problemas, mas ela 
se lembrou das lições que sua mãe lhe ensinou e correu 
em direção à água o mais rápido que pôde. Ela chegou 
bem a tempo e nadou para longe do perigo, sentindo-se 
aliviada e grata pelos ensinamentos de sua mãe.

A partir de então, a pequena ursa polar percorreu o 
Ártico em solidão, tornando-se mais forte e confiante a 
cada dia. E quando chegou a hora de ela ter seu próprio 
filhote, ela transmitiu todas as lições que sua mãe lhe 
ensinou, garantindo que a próxima geração de ursos 
polares também fosse forte e capaz.



