
 

Jornada Ecológica! 

 

Duas gotas discutem numa frigideira. 

G1: Estou farta disto! Vou fugir daqui pelo cano e ser logo reutilizada. 

G2: Não faças isso! Não sabes os perigos que te esperam no esgoto! 

G1: Que lugar estranho ... 

Baaaam 

G3: Não temas, eu não te faço mal!  

G2: Aaaaa!!!! 

G4: Infelizmente, estás aqui presa para sempre. Os humanos despejaram tanto óleo que obstruíram 

a única saída! 

G2: O…O quê? 

Enquanto isso ma cozinha:  

Mãe: Ó Maria, guarda o óleo numa garrafa e coloca-a no lixo indiferenciado, lá fora! 

Filha: Ok, mãe! 

Uma gota foge e 

G5: Aaaa! 

Plof! 

Onde é que eu estou? 

G6: Weee!! 

Olá, amiga estás perdida? Eu ajudo-te, Segue-me! 

G5: Sim… caí da minha garrafa e não sei onde fica a fábrica das tintas. 

 

As duas gotas puseram-se a caminho até à fábrica e acabaram numa praia. 

G5: Isto não me parece uma fábrica… 

G6: desculpa! Devo ter-me confundido nas direções. 

EWWW! Olha ali!!! 

G5: aquilo é uma gaivota morta? 

G6: Parece que sim… 

G5: E aquilo é uma gota de petróleo? 

G6: Sim! Ei, tu? Sabes para onde fica a fábrica de tintas? 

G5: Ela não é de muitas palavras… 

 

As gotas seguiram o caminho e viram-se perdidas num campo de flores. 

Flor: Ei! Onde vão? 

G5: Para a fábrica! Eu quero ser transformada numa tinta!  

Flor: Oh… a fábrica de tintas já não existe! 

G5: Tem alguma outra fábrica aqui perto? 

Flor: Podes tentar na fábrica de velas que fica mais a norte. 

G6: Obrigada! 

Flor: cof!cof! 

G6: Sentes-te bem? (para a flor) 

Ela está a adoecer porque contaminaste o solo! Continua até à fábrica sem mim, eu vou salvá-la! 

G6: Adeus amiga! 

Assim, as gotas se despedem, com a gota de água se sacrificando e com a gota de óleo realizando o 

seu sonho de ser reutilizada.          

Fim. 


