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História realizada pela turma do 4º CR, da Escola Básica das Ribeiras, no 
âmbito do Projeto Eco-escolas, com a Professora Titular Cândida Ribeiro 

Tipo de texto: Dramático 

Ensaio da peça de teatro em interdisciplinaridade com a disciplina de 
Drama, pela professora Ana Sofia, com os alunos da turma do 4º CR. 

 

 

A Gotinha de água e a Gotinha de óleo 

Ato I 

Cena I 



 

 

(Personagens: Narrador Off: Lara Monteiro  Figurantes : Bernardo, Ana 
Lopes, Ana Ferreira, Anais,  Gotinha de Água: Joana Gotinhas de água: 
Jéssica, Sofia, Luana e Catarina Urso Alex: Gonçalo Pereira Chefe Ricardo: 
Ângelo). 

(Cenário: uma mesa de restaurante com cadeira e um menu). 

O Urso Alex veio das terras da Noruega passar férias num clima mais ameno. 
Veio de navio cruzeiro e parou no Porto de Leixões em Matosinhos. Ele estava 
cheio de fome e sede e vinha vestido com um t-shirt de manga curta  azul, 
porque soube que  o F.C. Porto  tinha ganho ao Benfica. No restaurante 
“Diamante” a Gota de Água, a empregada dirigiu-se ao Urso Alex. 

Gota de Água- Boa tarde. Bem vindo ao restaurante Diamante! 

Urso  Alex – Boa tarde, Senhora Gota de água! Muito obrigada pela simpatia. 

Chefe Ricardo (muito furioso grita com os empregados) – DESPACHEM-SE, 
DESPACHEM-SE! A COMIDA TEM QUE ESTAR PRONTA DENTRO DE 2 
MINUTOS! OS CLIENTES ESTÃO A ESPERA!  

Gota de Água- Deseja a ementa? 

Urso  Alex – SIM! Estou cheio de fome e sede !!  

( entra o grupo a dançar e cantar a Música 1- Diamante) 

 

 

Cena II 

(Personagens: Gotinha de Água: Joana Urso Alex: Gonçalo Pereira Chefe 
Ricardo: Ângelo  

(Cenário: uma mesa de restaurante com cadeira, pratos com comida) 

(O Urso Alex lê a ementa. Sopa de cenoura, Salmão cozido com pimenta e 
cenoura, Bacalhau com grelos, Pescada assada no forno, Salada de tomate 
com atum e Fruta Morangos da época… Hum, tudo muito apetecível…) 

Gota de Água- Já decidiu, Senhor Urso? 

Urso Alex- Por favor, traga-me uma sopa de cenoura, salmão cozido com 
pimenta e cenoura e um sumo de laranja natural. 

(Cinco minutos depois chega a D. Gota de Água com a comida.) 



 

 

Urso Alex – Ai, o que é isto? Estou a ver uma gota escura estranhíssima em 
cima da posta de salmão! 

Gota de Água - É uma gota de óleo que se coloca para fritar o salmão! 
Desculpe, deve ter caído sem querer! Nós na cozinha estamos muito 
atarefados com os pedidos…  

Urso Alex- Ok, não há problema! 

 

Cena III 

(Personagens: Narrador Off: Ana Ferreira Figurantes: Bernardo, Ana Lopes, 
Anais, Gotinha de Água: Joana Urso Alex: Gonçalo Pereira Chefe Ricardo: 
Ângelo Gotinha de Óleo: Paulo Gotinhas de Óleo: Gonçalo Braga, Lara 
Teixeira, Martim e Diogo)  

(Cenário: uma mesa de restaurante com cadeira, pratos com comida) 

 

(Quando o urso Alex colocava o guardanapo à volta do pescoço e finalmente 
se preparava para comer a sua refeição, ouviu uma vozinha …) 

Gotinha de Óleo- Pssst… Pssst… Urso! Aqui! A gotinha de óleo no teu prato! 

Música 

Urso Alex- ( engolindo em seco e muito admirado exclama…) Gotinha de 
óleo? Como assim?  

Gotinha de Óleo- Tu nem imaginas como vão as coisas naquela cozinha! Tive 
de saltar para este prato, senão iria-me acontecer o mesmo que aconteceu as 
minhas outras amigas gotinhas que foram pelo cano abaixo! 

Urso Alex- (muito admirado, exclama…) A sério que tu falas? A sério que 
neste restaurante não reciclam os óleos usados? Não acredito !!!! 

Gotinha de Óleo-É verdade porque eles tem de fazer muita comida ,então 
estão muito apressados. Por isso, deitam as gotinhas de óleo pelo cano a 
baixo. 

Urso Alex-Então foi por isso que tu saltaste para o meu prato? 

Gotinha de água- Desculpe, Urso Alex…  há algum problema? 

Urso Alex-Há e dos grandes! Quero falar com o chefe Ricardo!! 

 



 

 

Ato II 

Cena I 

(Personagens: Narrador Off: Lara Monteiro Figurantes: Bernardo, Ana 
Lopes, Anais, Gotinha de Água: Joana  Gotinha Grande: Anais e Catarina  
Gotinha Pequena: Sofia e  Urso Alex: Gonçalo Pereira Chefe Ricardo: 
Ângelo Gotinha de Óleo: Paulo Gotinhas de Óleo: Gonçalo Braga, Lara 
Teixeira, Martim e Diogo)  

(Cenário: cozinha de um restaurante, tachos panelas e colheres de pau) 

   (QUANDO CHEGOU A COZINHA DO RESTAURANTE )                                        

Chefe Ricardo-Porque é que veio á cozinha do excelentíssimo restaurante 
“Diamante”? 

Urso Alex-Porque há aqui um problema dos grandes! 

Chefe Ricardo- O restaurante “Diamante” nunca tem problemas! 

Urso Alex-Olhe que há e é um dos grandes! 

Chefe Ricardo-E qual é o problema? 

Urso Alex- O problema é que veio uma gota de Óleo no meu prato e ela disse-
me que vocês não reciclam o óleo usado. 

Chefe Ricardo-E isso é um problema? 

Urso Alex- É, e dos GRANDES !!!!!. 

Chefe Ricardo- Mas que problema é que pode trazer não reciclar os óleos 
usados? Não estou a perceber? 

Cena II 

 

(A Gotinha de água entrou na cozinha e ouviu a conversa como o chefe 
Ricardo e o Urso Alex e foi chamar as outras suas colegas gotinhas e contou-
lhes o que tinha ouvido.) 

Gotinha de Água (à conversa com mais duas gotinhas) – Agora começo a 
perceber porquê que algumas das nossas amigas têm ficado doentes! Temos 
de fazer alguma coisa antes que seja tarde de mais! 

Gotinha de Água Pequenina ( com voz muito fininha)- O processo de poluição 
das águas começa dento das casas das pessoas. 



 

 

Gotinha de Água Grande (com voz grossa) -A poluição das águas está-se a 
intensificar e o nosso medo é que os oceanos não se consigam regenerar 
naturalmente. 

Urso Alex- Vocês têm de começar a reciclar óleo usado, colocando-o nos 
sítios corretos e não deitar pelo cano, porque assim vai poluir as águas dos 
rios, dos mares e dos oceanos. Tornando a água imprópria para consumo. 

Chefe Ricardo- Ui, isso é verdade !?? Os óleos que eu deito pelo cano, porque 
é mais simples, rápido e fácil, vão poluir as águas dos rios, dos mares e dos 
oceanos?? Não imaginava que tinha estas consequências!! São muito graves!! 

Urso Alex- Sim. Diariamente são lançados nos oceanos milhões de toneladas 
de lixo, vindos dos centros urbanos e também da zona rural. Os principais 
agentes poluidores são: esgotos, resíduos industriais, lixos e fertilizantes 
agrícolas, acidentes com petroleiros que derramam petróleo para o mar e 
provocam marés negras e  muita destruição. 

Chefe Ricardo- É urgente mudarmos comportamentos e atitudes.  

Urso Alex-. Por acaso na semana passada li numa revista que os plásticos e 
embalagens são colocadas no ecoponto amarelo, os vidros no ecoponto verde, 
os papéis no ecoponto azul e  o óleo no oleão. É muito importante que todas as 
pessoas do Mundo façam reciclagem, reutilização dos materiais e redução dos 
mesmos. Assim estamos a ajudar o Planeta a sobreviver. 

Gota de água- A contaminação das águas marinhas pela poluição produz 
muitos problemas. A extinção de pontos turísticos, a contaminação e morte de 
muitas espécies marinhas, a diminuição de peixes. 

Urso Alex- Sim, e o que polui muito é quando se lavam os tanques dos navios 
petroleiros. Existem muitos problemas ambientais que derivam disso. 

Chefe Ricardo- O Homem está a pôr em causa a existência de milhões de 
espécies marinhas.  

Gota de Água- Sim, temos de preservar e pedir a colaboração de todos para 
melhorarmos o nosso Mundo. 

Urso Alex- Ao protegermos os mares e oceanos, teremos sempre água, um 
bem essencial e indispensável a toda a vida marinha. 

Chefe Ricardo- (muito envergonhado por o que tinha feito exclama) -A partir 
de hoje os óleos usados nunca mais irão pelo cano abaixo mas sim para o 
oleão. E prometo ainda sensibilizar toda a gente na cozinha e também os 
clientes, para que juntos façamos a diferença para um Planeta melhor. 

Música todos juntos final 



 

 

 

 

Música 1- Introdução - Diamante 

( Ray-Dee-Oh Dos Azeitonas) 

 

Francesinha 

Omolete 

Rabanada  

Tartelete 

Menu 

Menu  

pst 

pst  

pst 

já te chamo 

cá te espero  

cá te quero 

sabe bem 

muito bem 

deixa o prato 

fecha a porta 

nada mais importa agora 

quem vem lá 

quem vem lá 

chegou já passa da hora 

Aqui, já está 

Ali já vou 

que isto não terminou 

Que pedido era aquele que ainda agora fez? 

Que pedido era aquele que ainda agora fez? 

Diii-aaa-mannnte é o nosso restaurante 

O Dii-a-mannnnte é o nosso restaurante 

Serve bem 

Come-se melhor 

Aqui no nosso  

Diii-aa-mannte... 


