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Gota, gotinha amarelinha 

 Era uma vez, muito, muito longe daqui, uma cidade muito diferente do que 

estamos habituados a ver. Era a Oleolândia. Ali, tudo o que se podia ver tinha óleo 

alimentar… as estradas eram feitas de batatas fritas, os prédios eram coxinhas de 

frango e as montanhas eram feitas de rissóis, bolinhos de bacalhau e croquetes. 

Todos os habitantes da Oleolândia eram gotinhas de óleo usado, e por todo o lado 

havia girassóis grandes e amarelos (que é deles que vem o óleo). 
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 Um dos habitantes mais simpáticos dessa cidade era o Escorregadio, uma 

gotinha de óleo bem amarelinha e reluzente. 

 O Escorregadio estava farto de viver na Oleolândia, de ver sempre tudo 

amarelo, laranja e castanho! Queria ver outras cores! Então, resolveu escorregar pelas 

montanhas abaixo e ir explorar o mundo à procura do mar… 

 Onde poderia haver mais cores do que no mar?! 

 

Gota, gotinha amarelinha, 

Lá vai ela a escorregar! 

Gota, gotinha amarelinha, 

À procura do mar. 
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 A sua viagem durou dias, semanas, meses… 

 

Gota, gotinha amarelinha, 

Lá vai ela a escorregar! 

Gota, gotinha amarelinha, 

À procura do mar. 

 

 Até que finalmente chegou a um penhasco muito alto e, bem lá no fundo, o 

Escorregadio conseguiu ver o mar… grande, azul e imponente… contou até três e… 

 

Gota, gotinha amarelinha, 

Lá vai ela a escorregar! 

Gota, gotinha amarelinha, 

À procura do mar. 

 

CATAPLUS! 
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  Entrou dentro do mar, chapinhou tudo mas… esticava-se para a direita… 

esticava-se para a esquerda… e não conseguia tocar nas gotinhas de água. Ficava ali, 

a flutuar… sem conseguir abraçar o mar. 

Uma gotinha de mar, muito azulinha, ao ver aquilo disse: “Oh Escorregadio! 

Não sabes que o óleo alimentar não se dissolve na água?! É por isso que não nos 

consegues tocar! E assim, sujas o mar!”. 
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O Escorregadio ficou muito triste. Era muito bom poder ver outras cores, mas sentia-se 

sozinho sem poder abraçar ninguém. Para onde haveria ele de ir?! 

- “Oh Escorregadio! Tu sabias que o óleo alimentar usado pode ser reciclado? 

As gotinhas abraçam-se todas, muito juntinhas, e transformam-se em sabão, velas…”, 

disse a gotinha. 
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- “Abraçam-se todas?! Velas?!” (pensou o Escorregadio) “As velas são muito 

coloridas?”. 

- “Sim, Escorregadio! As velas têm imensas cores e formas! E são necessárias 

muitas gotinhas como tu para as fazer…”. 

“YYYYUUUUPPPPIIIIIIIIIIIII!!!!!” (disse o Escorregadio) “Vou ser uma vela! 

Assim posso ver muitas cores e estar sempre abraçadinho às outras gotinhas!” 

Despediu-se do mar, foi até ao rio, desceu por uma cascata e lá foi ele, 

descendo por aqui e por acolá, até ao ponto de reciclagem de óleo usado. 

 

Gota, gotinha amarelinha, 

Vai-se reciclar! 

Gota, gotinha amarelinha, 

Em vela se vai transformar! 
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