As gotinhas opostas
Era uma vez uma gotinha chamada Pinguinhas, que estava muito feliz, passeando pelo oceano. Lá
encontrou as suas amiguinhas que estavam indignadas e a Pinguinhas perguntou:
− O que se passa?
− Nós encontrámos uma gotinha amarela, cheirava mal e era pouco sociável!
− Sim, ela nunca quis misturar-se connosco. Deve achar muito importante.
− OMG!!! Ficámos tão indignadas que até fugimos!
- Mas que grande confusão que vocês estão a fazer, porque o que eu vi, foi simplesmente uma gotinha
de óleo!!
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Mas, como é que tu sabes que era uma gotinha de óleo? – perguntou a Pinguinhas muito espantada.
Olha, primeiro porque a gotinha não era transparente como nós; segundo porque a gotinha não se
misturava com a água e terceiro não a vi cair das nossas queridas nuvens.
Estou muito preocupada com o que me estás a dizer! Porque ontem, no canal AquaLife anunciaram
que nós estamos todos sob uma grande ameaça: o nosso oceano pode ficar completamente
poluído!!! - Exclamou a Pocas.
Oh não! Que desgraça, que calamidade, o horror, o drama…. – exclamaram as gotinhas
A Pinguinhas pensou, pensou e pensou e depois disse:
Deixem-se de dramas e vamos é ajudar a gotinha de óleo a procurar o seu lar, para ela não poluir o
nosso querido oceano!!
Sim, parece-me que ela está perdida, coitadinha…
Boa, não vamos perder mais tempo! Vamos procurar um lar para a gotinha amarela perdida!
As gotinhas foram ter com a amarelinha e perguntaram:
- Olá, quem és tu? Estás perdida?
Chamo-me Amarelinha e quero ir ter com a minha família para ir para a minha casa: o óleão, e se eu
não for para a minha casa agora, vou poluir o vosso oceano todo!! Porque eu posso contaminar um
milhão de litros no mar.
- Oh não! Isso não pode acontecer!
- Nós vamos ajudar-te a encontrar a tua casa… Não te preocupes!

As amigas gotinhas de água juntaram-se todas para procurar o lar da gotinha amarela e tiveram uma
bela ideia.
− Quando estiver Sol, vamos fazer a nossa viagem até às nuvens e de lá conseguiremos encontrar a
casa perfeita para a nossa amiga amarelinha.
− Boa, vamos a isso! - disseram os amigos em coro.

Assim que amanheceu e os primeiros raios solares se fizeram sentir no oceano, as amigas gotinhas
prepararam-se para a sua viagem rumo às nuvens.
As gotinhas esperaram que o Sol aparecesse por entre as nuvens e, passado algum tempo, o Sol deu
o ar de sua graça.
As gotinhas começaram a subir, a subir bem alto até chegar a uma nuvem que rapidamente ficou
carregada. As amigas gotinhas estavam ansiosas por descobrir a casa perfeita para a gotinha de óleo.
Finalmente, bem lá no alto, as gotinhas encontraram uma casa para a sua amiguinha gotinha de
óleo..
A Pinguinhas disse:
− Parece que o nome desta casa é óleão e está ali um senhor a depositar outras gotinhas que parecem
estar a chamar alguém, que estranho!
− Olha, malta estão ali várias garrafas com muitas gotinhas de óleo. – disse o Dani.
− Vamos ter com elas e perguntar-lhes, se por acaso não andam à procura de alguém! -disse a Pocas.
Quando lá chegaram perguntaram às gotinhas de óleo:
− Olá gotinhas amarelas, podem ajudar-nos?!
− Nós andamos à procura da casa da nossa amiga amarelinha que está perdida no oceano, o nosso lar…
− Que bela notícia que me estão a dar. Deve ser a nossa irmã que está perdida… - disseram as gotas de
óleo.
− Nós vamos ajudar a vossa irmã a chegar até ao óleão.
As gotinhas começaram a preparar a viagem da Amarelinha. Com a ajuda do mar e do vento, formouse uma onda que conseguiu levar a gotinha amarela até ao óleão.
Assim que se juntaram, as irmãs amarelinhas nunca mais se separaram e decidiram mudar de forma e
carreira e, assim, fizeram imenso sucesso no ramo da iluminação.
− E, por agora, o oceano e todos os seus habitantes ficaram a salvo!

Personagens: Pinguinhas, Pocas, Bolinhas, Dani, Narrador

