
Texto Escrito: 
 

Uma gota de água e uma gota de Óleo  
 

Era uma vez uma pessoa que estava prestes a despejar um tacho 

cheio de óleo na sanita, quando uma gota de óleo disse: 

-Por favor, não me despejes, eu sou muito novo para ser 

despejado! 

Mas a pessoa não ouviu. Ela puxou o autoclismo. A gota de óleo 

ao ser despejada bateu com a cabeça num canto da sanita e 

desmaiou. Quando acordou estava perdido no esgoto. Ela nadou 

e nadou, mas continuava a não saber onde estava. Até que viu 

um tratador de água. Ela estava quase a chegar ao tratador, 

quando, de repente, o tratador avariou. E a gota de óleo safou- 

se. Depois ela caiu num buraco e foi para o oceano. 

Ela começou a nadar e reparou que todos os animais fugiam dela 

como se estivessem com medo. Ao final do dia, ainda não sabia 

onde estava, por isso, foi deitar-se na areia e começou a dormir. 

Quando acordou tinha uma gota de água ao pé dela a perguntar: 

- Estás morto? 

- Não, é claro que não. – respondeu a gota de óleo. 

-O que estás a fazer no mar? Tu és uma gota de óleo. -perguntou 

a gota de água. 

-Eu perdi-me.- respondeu a gota de óleo. 

- Queres ser minha amiga?-perguntou a gota de óleo. 

- Sim. -disse a gota de água. 



Desde aí ficaram melhores amigos e viveram aventuras. Depois 

de um ano, a gota de água começou a ficar doente. A gota de 

óleo virou-se para ela e perguntou: 

- Estás bem? Parece que estás a ficar doente? 

-Sim, temos que ir ao doutor da água. – respondeu a gota de 

água. 

A seguir eles foram ao doutor da água. O doutor disse para a 

gota de água: 

-a gota de óleo está a pôr-te doente, por isso terás de te afastar 

dela durante um ano. 

A gota de água ia afastar-se da gota de óleo quando a gota de 

óleo teve uma ideia. A gota de óleo e a gota de água foram ao 

esgoto. E elas passaram pelo tratador de água. 

Quando saíram a gota de água deixou de ficar doente e a gota de 

óleo tornou-se numa gota de água. Elas viveram felizes para 

sempre e viveram muito mais aventuras. 

 
Metodologia de projeto: 

 
1. Foi dado a conhecer aos alunos o Concurso promovido pelo Eco- 

Escolas e o professor registou o interesse dos alunos em participar. 
2. Começou a dar-se aso à liberdade de escrita: os textos foram corrigidos 

pela professora de Língua Portuguesa. 
3. Depois da produção de textos os alunos começaram a desenhar e com 

a ajuda do professor de DAC (que lhes explicou como se constrói uma 
Banda Desenhada) os riscos e rabiscos começaram a ter contornos e 
grafismo. 

4. À medida que se produzia um trabalho o mesmo era melhorado (não 
só pelo grupo) como também pelos colegas da turma. 

5. Depois de concluída a Banda Desenhada verificou-se a pertinência da 
escrita em função daquilo que fora desenhado. 

6. Fez-se um balanço do trabalho desenvolvido. 

 

Metodologia de projeto: 
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Banda Desenhada: 

 

Era uma vez, uma pessoa que despejou um tacho de óleo na sanita. Estava prestes a 
puxar o autoclismo… 

 

 Mas a pessoa não ouviu e puxou o 

autoclismo. A gota de óleo bateu 

num canto da sanita e desmaiou! 



 

 

 

 

 
 

 



 

 


