
Guião 

 

Nível de escolaridade: 1º e 2ºano 

 

O Projeto 

Este desafio concretizado pelo grupo do 1º e do 2º ano, foi um projeto de trabalho multidisciplinar. 

Envolveu componentes de Português, no planeamento, criação e redação do texto; de Estudo do 

Meio, no reconhecimento das características dos animais da floresta e da consciencialização de 

atitudes e comportamentos amigos do ambiente; das Artes Visuais e da Expressão Dramática na 

Experimentação e Criação. 

Os fantoches: 

A opção da elaboração de fantoches humanos, foi decidida em reunião de grupo, para que os 

alunos pudessem experimentar, fruir de diversificados tipos de fantoches. 

 

Música: 

Proteger a Natureza | Reciclagem | Canções para crianças em Português. Edições Convite à 
Música 
 

A apresentação: 

O grupo fez a apresentação do seu teatro, a todos os grupos da escola, na Semana da Leitura. 

 

Materiais: 

- Cartolinas; cartão reutilizado; papel  

- Guaches; canetas de feltro 

- Meias velhas 

 

 

 

 

 

 

 



Oleão, o campeão 

 

Esta história passa-se na Floresta Verde, onde reina a alegria e a paz entre os animais, pois 

todos são amigos e gostam de jogar juntos às escondidas. 

Certo dia, a raposa, muito matreira, foi-se esconder ao pé do rio e como estava com sede foi beber 

um pouco. Qual não foi o seu espanto quando sentiu que a água estava com um sabor estranho. 

Olhou à volta e viu lixo e coisas estranhas espalhadas por ali: garrafas de plástico, latas, papéis, 

garrafas de vidro, pilhas e plásticos. 

Foi de imediato avisar os outros animais: 

Raposa - Venham todos ver o que está ao pé do rio!! 

Os animais de imediato pararam a brincadeira e dirigiram-se para o rio. 

Quando lá chegaram viram tudo sujo. 

Coelho Pai – Mas o que aconteceu aqui?? 

Texugo – Parece que alguém andou por aqui a atirar coisas estranhas! 

Raposa – Isto parece ter a mão do Homem! 

Os animais começaram a cheirar, a mexer e a brincar com o lixo. Até que apareceu o Sr. Mocho. 

Mocho – Parem com isso! Não se deve brincar nem comer lixo! É perigoso! 

Coelho filho – Mas porquê?? 

Mocho – Porque é tóxico e pode fazer-nos muito mal à saúde! 

Raposa – E porque é que a água do rio sabe mal?? 

Veado – Eu cá acho que alguém fez xixi no rio! 

Riram-se todos. 

Mocho – Nada disso. Deve ser óleo que vem daquelas latas. É venenoso. 

Javali – Temos de limpar isto tudo. 

Urso – Eu vou buscar os depósitos da reciclagem. 

(O urso vai buscar os depósitos que vêm entrando com a canção da reciclagem)  

Raposa – Mas e como vamos limpar aquele líquido viscoso? 

Esquilo – Eu sei! Vou ali buscar o meu amigo Oleão! 

Texugo – Vais trazer um leão? Socorro! 

Esquilo – Nada disso. É o depósito onde se coloca os óleos. 

(Sai o esquilo e entra com o Oleão) 



Todos – Oleão, Oleão é o nosso campeão!!! Oleão, Oleão é o nosso campeão!!! 

O Sr. Mocho que era muito sabichão, ajudou os animais a separar o lixo com a ajuda dos depósitos. 

Vidrão – Eu cá gosto de vidro, especialmente garrafas! 

Papelão - Eu prefiro todos os tipos de papel! 

Pilhão – Eu adoro pilhas! Venham elas! 

Plasticão – Eu cá não sou muito esquisito… gosto de embalagens de metal e plástico. 

Lobo e águia – E aqui temos a nossa Floresta Verde toda limpinha outra vez! Viva! 

Todos – Vivaaaaaa! 

 

 

 

 

 


