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ANEXO V 

 

Guião da Gala H2Ooooh! 

A Gala H2Ooooh será constituída por um conjunto de cinco reflexões sobre as diferentes áreas 

temáticas do projeto e quatro atividades. 

 

Ordem Ação Intervenientes 

1º Apresentação do Projeto H2Ooooh ICCE 

2º Tema A + A Importância da Água Apresentador 1 

3º Atividade 1 - Leitura da História “Gota de Água” 3 alunos 
(narrador, gota de água e outras 

personagens) 

4º Apresentação dos Pet Pals e de um vídeo Apresentador 2 

5º Tema B Apresentador 1 

6º Atividade 2 - Teatro “Um Recurso Essencial à 
Vida” (episódio 6) 

8 alunos 
Top Hat, Nameless, Diva, Holly, 
Moby, Pio, menino nigeriano e 

condutor camião) 

7º Tema C  Apresentador 2 

8º Atividade 3 – Teatro “Nameless e a Poluição” 
(episódio 13) 

4 alunos  
(Top Hat, Nameless, Baleia e menino 

turista) 

9º Tema D Apresentador 1 

10º Atividade 4 – “Música H2Ooooh”(*) Todos os alunos 

11º Encerramento ICCE 

 

Tema A – Ciclo da Água 

Tema B – Disponibilidade de Água no Planeta Terra 

Tema C – Poluição da Água 

Tema D – Uso Eficiente da Água 

 

(*) Recomenda-se a utilização das seguintes palavras na letra da música: Top Hat, Nameless, Diva, Holly, Moby, Pio, H2Ooooh, 

sensibilizar, proteger, aprender, ensinar, cuidar, não desperdiçar, entre outras. 

 
 
 



                                                                                                                   

Anexo V - Guião da Gala H2Ooooh, textos de apoio às reflexões e letra da música 

 

 “Um Recurso Essencial à Vida” 

Guião da peça de teatro do tema 2  

(episódio 6) 

 

 

Esta aventura passa-se na Nigéria, está imenso calor e os Pet Pals caminham pelo deserto 

cheios de sede… 

Top Hat: Estou a morrer de sede, podemos parar numa máquina de bebidas para eu retirar 

uma garrafa de qualquer bebida que seja? 

Diva: Por favor Top Hat, não comeces a divagar com as tuas ideias idiotas, só deves estar bom 

da cabeça! 

Nameless: Mostra uma placa com “uma seta” 

Pio: Olhem o Nameless avistou uma vila! 

Holly: Sim, mas não acredito que a vila tenha uma máquina de bebidas… 

Todos: Vamos lá ver 

Chegam à vila e encontram um menino sentado. 

Mobby: Olá boa tarde, nós somos os Pet Pals e estamos com muita sede.. Podes-nos dizer 

onde podemos encontrar água? 

Menino Nigeriano: Olá, o meu nome é Ganthon, e infelizmente não há água nenhuma por 

aqui.. a povoação onde ainda conseguimos encontrar água é muito longe daqui. Eu estou aqui 

sozinho, as outras pessoas da vila partiram à procura de água… 

Top Hat: Olhem! Vem ali um camião com água! Pede-lhe que pare, e bebe um copo de água. 
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Holly: Mas assim não pode ser… a vila não pode estar sempre à espera que passe por aqui um 

camião com água. 

Nameless: Retira uma placa com o símbolo de “pás” 

Pio: É isso mesmo Nameless. Vamos cavar um buraco no chão! 

Diva: Boa!! E eu vou supervisionar este trabalho, pois alguém tem de se assegurar que vai ficar 

bem feito. Despacha-te Top Hat! 

Top Hat: Estou quase a terminar Diva. 

E assim os Pet Pals construíram um bonito poço. 

Menino Nigeriano: Oh Obrigado amigos, que bom! Não tenho palavras para vos agradecer! 

Agora as pessoas da minha vila já não vão ter de sair à procura de água e eu vou poder 

oferecer um copo de água a todos os viajantes que por aqui passarem com sede. 

Mobby: A água é um recurso precioso e nós temos de ter muito cuidado para não a 

desperdiçar. 

Holly: É verdade, a vida não seria possível sem água. 
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“Nameless e a Poluição” 

Guião da peça de teatro do tema 3 

(episódio 13) 

 

 

 

Esta aventura-se passa-se durante as férias do Top Hat e do Nameless no Egito. 

Top Hat: Está imenso calor aqui. 

Nameless: Primeiro mostra uma placa com um “sol” e depois uma placa com uma “seta” 

Top Hat: Oh não !! Mas o que é isto! Vem aí uma onda! Depressa Nameless sobe a essa 

pirâmide. 

E conseguem salvar-se pois sobem até ao cimo de uma pirâmide. Tudo à volta deles é água… 

Top Hat: E agora… o que vamos fazer? Acho que vamos ficar aqui para sempre. 

Nameless: Retira uma placa com a imagem de um “apito” 

Top Hat: Um apito Nameless?! Aqui ninguém nos vai conseguir ouvir! 

Nameless: Retira uma placa com a imagem de um “apito e uma baleia” 

E aparece uma baleia. 

Baleia: Olá Top Hat e Nameless, chamaram-me? Precisam de ajuda? 

Nameless: Mostra uma placa com “muitos olhinhos” 

Top Hat: O Nameless disse para olhares à tua volta! 

Baleia: Pois é, não é normal esta água toda no deserto, não se preocupem, a onda vai recuar e 

devolver a água ao mar. Adeus amigos, não me posso atrasar senão fico em terra. 

Nameless: Mostra uma placa com um “ponto de interrogação” 
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Top Hat: estás a perguntar como é que a água chegou às pirâmides? 

Nameless: diz que sim com a cabeça. 

Top Hat: Bem está tudo relacionado com o buraco de ozono que existe na atmosfera. Este foi 

causado pelo aumento dos gases com efeito de estufa, libertados por exemplo, pelos nossos 

carros e pelas nossas fábricas. Além disso também aumentou a temperatura no planeta o que 

provocou o degelo dos glaciares e fez aumentar o nível médio das águas do mar. 

Nameless: Mostra uma placa com a imagem de uma “bicicleta” 

Top Hat: É isso Nameless, era muito bom se todos nós pudéssemos andar de bicicleta em vez 

de utilizar transportes com motor. Olha, está ali um menino a tirar fotografias às pirâmides! 

Anda, vamos dar-lhe este conselho. 

Menino: Olá 

Top Hat: Olá 

Nameless: Mostra novamente a placa da “bicicleta”. 

Menino: Sim, eu também concordo que deveríamos usar mais a bicicleta. Eu tenho uma. 

Top Hat: Excelente! Mas era ótimo se também pudesses falar com os teus amigos. Se todos 

nós usássemos mais as bicicletas, certamente a poluição do ar iria diminuir. 

Menino: Não te preocupes, conta comigo. 
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Textos de Apoio às Reflexões 

Os textos de apoio às reflexões sobre as diferentes áreas subjacentes ao projeto H2Ooooh são 

da autoria dos alunos.  

 

Tema A – Ciclo da Água 
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Tema B – Disponibilidade de Água no Planeta Terra 

 

 

 

Tema C – Poluição da Água 
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Tema D – Uso Eficiente da Água 
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Letra da Música H2Ooooh 

 

 

 


