
A gota de água e a gota de óleo 

 

Numa manhã de muito frio e muita chuva, na sala de aula estávamos a ter uma aula de estudo 

do meio. O tema era muito interessante: a poluição. Todos dialogávamos de forma entusiástica 

sobre o problema da poluição do mar, dos rios, do ar, dos solos, da natureza… A turma seguia com 

muita atenção os textos, as imagens da poluição, algumas horríveis, que a professora mostrava, 

depois de uma rápida pesquisa. Concluímos, que de facto, a poluição é um problema a nível 

mundial. 

A Rita muito preocupada, disse: 

-Temos de fazer alguma coisa! O planeta Terra será destruído por todos nós! 

A Rute muito pensativa, questionou: 

- Ó professora, todo o lixo vai ter ao mar? Vi uma reportagem na televisão… Eu e os meus 

pais ficámos muito preocupados. 

-Tens razão!! É verdade! A propósito disso vou contar-vos uma história sobre um trabalho 

que uma turma desta escola realizou sobre o que acontece ao lixo que vemos nas valetas. As valetas 

são as bermas das estradas. Não são os passeios. Acham que vai mesmo ter ao mar? 

- Sim, talvez!! – responderam os alunos em coro, um pouco indecisos.  

-Então oiçam com atenção a história que vos vou contar. Esta história relata a viagem de 

uma gota de água e de uma gota de óleo até ao mar, e acreditem que chegaram mesmo ao mar. Duas 

gotas encontraram-se na estrada, uma caiu de uma nuvem e a outra caiu de cano de escape de um 

carro. Caminharam juntas até à ribeira de Gerém que passa junto à escola. Para elas fazerem a 

viagem até ao mar teriam de passar pelo Rio Pele, que passa mais abaixo da nossa escola e pelo Rio 

Ave, que é maior e capaz de chegar ao mar, e finalmente, chegaram a Vila do Conde, onde desagua 

na sua foz, no Oceano Atlântico.  

Estes meninos, lembraram-se que quando andavam no infantário, iam para a praia do Forno 

que fica perto da foz do Rio Ave!  

No mar, as duas gotas estavam juntas e muito felizes. A gota de água estava radiante a 

brincar com as outras gotas do mar mas a gota de óleo foi arrastada pelas ondas para a areia. Onde 

ficou muito triste. 

No final do ano letivo, foi organizada uma visita de estudo à praia da Senhora da Guia. 

Estava um dia maravilhoso de sol. O mar estava calmo e todos os rochedos estavam à vista. O 

Bernardo viu a gota de óleo na areia e… chamou os colegas. Quase a gritar, disse: 

- Temos de retirar esta gota de óleo daqui da areia porque vai poluir o mar!!!! 

- Pois, é verdade! Infelizmente o mar está a ficar poluído e nós somos os responsáveis.  

- E na verdade vai mesmo tudo ter ao mar! – concluíram todos. 



 

 

Na sala de aula e em grande grupo, decidiram escrever uma mensagem sobre este tema tão 

importante e ao mesmo tempo ao preocupante: 

“Todos somos responsáveis pela poluição! 

 Todos temos um papel importante no seu combate!” 

O António levantou o dedo no ar e propôs à turma: 

- E se esta mensagem fosse escrita num cartaz e divulgada pelo maior número possível de 

pessoas? Não era boa ideia!!!?? 

A professora achou uma ideia fantástica e perguntou: 

- E como vamos fazer? Quero propostas de trabalho! 

- Para o cartaz precisamos de cartolina, imagens, frases, conselhos… - disse a Mariana já 

muito entusiasmada com este trabalho. 

- Também podemos ir à estação de rádio divulgar esta mensagem. Que vos parece? - 

Perguntou o Renato lá do fundo da sala. 

A professora achou que estavam no bom caminho… 

- Mãos à obra!!! Será um trabalho de grupo. Cada um fica responsável por uma determinada 

tarefa. 

Foram criados vários grupos e deu-se início à elaboração do cartaz. 

Foi uma grande azáfama, mas todos trabalhavam felizes e muito animados. 

O cartaz estava terminado. A tarefa seguinte era digitalizá-lo, para isso, um grupo foi para 

junto da fotocopiadora para fazer este trabalho. 

No final, todos juntos criaram o cartaz digital a pensar na redução da poluição. 

Agora era preciso decidir como seria divulgado. Lembraram-se logo da página de facebook 

da escola e do agrupamento de escolas, da página da Eco-escolas e aproveitaram a ideia do Renato e 

estavam dispostos a divulgar nas rádios locais, Rádio Cidade Hoje e Rádio Digital, onde poderiam 

ir falar sobre esta grande problemática que diz respeito a todos e que só pode ser melhorada com a 

colaboração de todos, desde as crianças aos adultos. 

 

 

 

 

 

 

 



 


