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Anexo VII 

SINOPSE DOS VIDEOS H2Ooooh! 

 

O Projeto Água H2Ooooh é uma série animada, desenvolvido em Itália pelo Gruppo Alcuni em 

colaboração com a UNESCO de Veneza e a RAI Fiction, e que envolveu jovens estudantes na 

criação de histórias relacionadas com a água: a sua utilização, a sua exploração, a sua 

disponibilidade limitada e a partilha de dicas de conservação.  

Esta série animada de televisão em 3-D tem seis Pet Pals como protagonistas enfocando ao 

logo das 26 histórias questão relacionadas com a proteção da água. Estes simpáticos animais 

têm personalidades muito diferentes, trazendo cada um algo especial e único ao grupo. Ao 

logo das várias histórias os Pet Pals divertem-se em aventuras emocionantes, fazendo muitos 

amigos e aprendendo questões relacionadas com a natureza, os animais, a mitologia e os 

principais problemas que afetam o planeta Terra. 

De forma a facilitar a dinamização do projeto em ambiente escolar, o Departamento 

Educacional do ICCE propôs a classificação temática dos vários episódios da série H2Ooooh, 

em cinco subtemas: ciclo da água, poluição e alterações climáticas, disponibilidade de água 

(excesso vs escassez), corretas práticas de utilização da água e sensibilização à proteção do 

recurso água. 

 

Áreas Temáticas / Episódios: 

A    Ciclo da Água Ep. 3, 15, 17, 20 e 25 

B  Poluição e Alterações Climáticas Ep. 3, 4, 9, 11, 13, 19 e 20 

C Disponibilidade de água (excesso vs escassez) Ep. 1, 2, 5, 6, 12, 14, 17, 18, 19, 

24 e 26 

D Corretas práticas de utilização da água Ep. 7, 8, 10, 16, 22 e 23 

E Sensibilização à proteção do recurso água Ep. 1 ao 26 
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Episódio 1 " EUREKA "  

 

A água é um recurso bastante mais valioso do que o 

petróleo, e no deserto é quase impossível de encontrar… 

O Top Hat vai aprender esta lição durante uma viagem 

que faz pelo deserto no seu jipe. Este filme ensina-nos a 

todos que a água é um recurso inestimável! 

 

 

C  E H2Ooooh! Projeto Água 

 

 

 

 

Episódio 2 " ARAKEA E A ÁGUA DESAPARECIDA " 

 

 

A menina Arakea pede ajuda aos Pet Pals quando verifica 

que o rio que abastecia a sua aldeia está seco. Eles 

descobrem que a responsabilidade é de um terrível 

feiticeiro, e ao resolverem a situação decidem puni-lo. 

 

 

 

C  E H2Ooooh! Projeto Água 
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Episódio 3 " À PROCURA DO CHAPÉU PERDIDO ” 

 

 

Um vento travesso envia os Pet Pals numa perseguição 

selvagem das montanhas até ao mar, para recuperar o 

boné do Nameless. Durante esta aventura os amigos 

apercebem-se do Ciclo da Água e de como este é 

afetado pela poluição. 

 

 

 

A                B  E H2Ooooh! Projeto Água 

 

 

Episódio 4 " O APELO DA GOTINHA LINA ” 

 

 

Os Pet Pals estavam a fazer um piquenique quando são 

surpreendidos por uma gotinha de água chamada Lina 

que sai do lago e se dirige a eles dizendo que a água 

cheira mal, está suja e tem peixes mortos. Os Pet Pals 

resolvem ajudá-la e descobrem que a poluição tem 

origem nos esgotos de uma fábrica. O feiticeiro do lago 

junta-se ao grupo e usando os poderes da sua varinha 

mágica transforma-se no diretor da fábrica, e ordena a 

todos ao empregados que a água seja tratada antes de 

ser lançada no lago. Com a ajuda de uns meninos 

limpam o lixo do lago. 

 

 

 

B  E H2Ooooh! Projeto Água 
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Episódio 5 " A ÁGUA DESAPARECEU ” 

 

 

Os Pet Pals descobriram que a preciosa água usada 

para o abastecimento doméstico de uma vila 

localizada no deserto, estava a ser desviada e 

roubada pela gerência de um hotel que a 

desperdiçava em tratamentos de beleza. E Diva 

estava encantada a usufruir deste spa não se 

apercebendo das consequências negativas do seu 

comportamento. 

 

 

 

C E H2Ooooh! Projeto Água 

 

 

 

Episódio 6 " UM BEM PARA A VIDA ”  

 

Numa vila muito isolada na Nigéria, a água potável é 

fornecida à população através de caminhões cisterna. 

Sensibilizados com esta situação, os Pet Pals 

oferecem-se como voluntários para construir um 

poço, para que os moradores possam armazenar a 

água e assim minimizar a escassez deste recurso. 

 

 

C E H2Ooooh! Projeto Água 
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Episódio 7 " A CONSTIPAÇÃO DO RUBY ” 

 

 

A Holly encontra uma torneira chamada Ruby muito 

triste pois está constipada e não para de espirrar 

(pingar). Então resolve ajudá-la e chama um 

canalizador. Holly chama a atenção para a 

importância não nunca deixar torneiras a pingar. 

 

 

D E H2Ooooh! Projeto Água 

 

 

 

Episódio 8 " O SABONETE ” 

 

 

O Top Hat foi lavar as mãos para ir jantar e esqueceu-

se da torneira aberta. Quase provocou uma 

inundação… a escova de dentes, o sabonete e a 

escova conseguem aproveitar essa água para regar o 

jardim mas precisam que alguém feixe a torneira 

rápido. Quando os Pet Pals chegam repreendem o Top 

Hat e alertam para a importância de não se 

desperdiçar água durante o nosso dia a dia. 

 

 

 

D E H2Ooooh! Projeto Água 
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Episódio 9 " O PEIXE AZUL ” 

 

Pet Pals SOS! Um derrame de petróleo está a poluir e 

a matar os habitantes do mar. A guarda costeira é 

convocada com urgência para despoluir a água, para 

que os peixes possam respirar novamente.  

B  E H2Ooooh! Projeto Água 

 

 

 

 

Episódio 10 " TOP HAT, BASTA DE DESPERDIÇAR! ” 

 

 

Durante o almoço, Diva ensina a Top Hat a 

importância de reutilizar a água. Assim sugere por 

exemplo, que guarde a água da cozedura da massa 

para mais tarde lavar a loiça. 

 

 

D E H2Ooooh! Projeto Água 
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Episódio 11 " UMA AVENTURA ECOLÓGICA ” 

 

Durante um passeio de barco Diva, Top Hat e 

Nameless encontram bastante lixo na água e 

resolvem mergulhar e limpar o fundo do mar, 

trazendo todos os resíduos para a superfície. No 

entanto, e alertados por um mamífero marinho 

refletem e chegam à conclusão que não é suficiente 

limpar uma pequena área do mar… é essencial que o 

ser humano altere o seu comportamento e não jogue 

lixo no mar. 

 

 

 

 

B  E H2Ooooh! Projeto Água 

 

 

 

Episódio 12 " UM PLANO DISFARÇADO ” 

 

 

No Egito antigo, no vale do rio Nilo vivia um faraó 

que enganado pelo seu conselheiro mandou cortar 

as nascentes que abasteciam o rio. Este apenas 

pretendia secar o rio para roubar o ouro do reino. 

Mas os Pet Pals descobriram o plano e alertaram o 

faraó, que pediu ao guardião do rio que voltasse a 

abrir as nascentes a fim de devolver a água ao povo e 

evitar que o reino se tornasse um deserto. 

 

 

 

C E H2Ooooh! Projeto Água 
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Episódio 13 " NAMELESS E A POLUIÇÃO ”  

O Nameless e o Top Hat passeavam num deserto do 

Egípto quando foram surpreendidos por uma onda 

gigante e salvos por uma baleia. Intrigados 

questionam-se como foi possível uma onda atingir as 

pirâmides. Compreendem que o buraco de ozono 

causado pelo aumento das emissões atmosféricas 

provenientes dos automóveis e das fábricas, têm 

vindo a aumentar a temperatura no Planeta Terra, 

que por sua vez causa o degelo das calotes polares e 

o aumento do nível médio das águas do mar. 

Aproveitam a oportunidade para aconselhar o uso 

das bicicletas como uma das alternativas ecológicas 

ao uso de transportes motorizados. 

 

 

 

 

 

 

B  E H2Ooooh! Projeto Água 

 

Episódio 14 " MISSÃO CENOURAS ”  

 

Na tentativa de regar as suas cenouras Top Hat 

apercebe-se que não há água canalizada. Por 

sugestão de Nameless ligam a televisão e ouvem um 

comunicado a alertar que os recursos de água 

potável disponível para consumo atingiram o 

limite… Embarcam assim num avião para 

procurarem as últimas gotas de água em estado 

líquido. Elas alertam para a urgência de os seres 

humanos pararem de desperdiçar água. Alertam 

também para o facto da maior parte de água doce 

estar retida nos pólos, em estado sólido – gelo.  

 

 

 

 

C E H2Ooooh! Projeto Água 
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Episódio 15 " A GRANDE AVENTURA DA GOTINHA 

DROP ” 

 

 

Diva, Top Hat e Nameless ajudam a gotinha Drop a 

iniciar a vigem ao logo do Ciclo Hidrológico da Água. 

Visualizamos a aventura entre as várias etapas que 

fazem parte do ciclo: Evaporação, Transpiração, 

Sublimação, Condensação, Precipitação e 

Escoamento. Diva sensibiliza Top Hat para a 

importância de não desperdiçar água. 

 

 

A    E H2Ooooh! Projeto Água 

 

 

Episódio 16 " O FEITIÇO MÁGICO DA HOLLY ”  

 

Holly encontra Nameless e diz-lhe que se sente uma 

fada, pois têm uma varinha mágica que lhe vai 

ajudar na importante missão de sensibilizar todos 

os Pet Pals para não desperdiçarem água. Diz a Diva 

que não deve tomar um banho de imersão, mas sim 

um rápido duche de chuveiro. Aconselha Top Hat a 

fechar a torneira enquanto lava os dentes, Mobby a 

não lavar o seu carro com uma mangueira mas sim 

a utilizar um posto de lavagem automática e Pio a 

reutilizar a água onde lava os vegetais na rega das 

plantas do jardim. 

 

 

 

D E H2Ooooh! Projeto Água 
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Episódio 17 " O OURO AZUL ” 

 

 

Esta é a história de uma molécula de água (duas 

irmãs hidrogénio e uma oxigénio) e um senhor 

ganancioso chamado Arraffoni que roubou toda a 

água do mundo para vender como água 

engarrafada. Mas a bebida não é tão pura como ele 

declara. Os Pet Pals conseguem desmascarar o 

impostor e as moléculas de água são libertadas para 

poderem completar o seu ciclo natural. 

 

 

A    C E H2Ooooh! Projeto Água 

 

 

 

Episódio 18 " UM PREGUIÇOSO ENGENHOCAS ”  

 

Esta história ensina-nos que uma grande 

percentagem da população mundial não tem acesso 

a água canalizada. Numa aldeia de uma cidade 

africana, os Pet Pals percorrem grandes distâncias 

diariamente para recolher água em recipientes que 

transportam de volta para a vila. O Top Hat que 

durante o dia gosta de dormir a sesta, inventa uma 

conduta de água feita de cenouras que conduz a 

água do rio para a vila. 

 

 

 

 

C E H2Ooooh! Projeto Água 
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Episódio 19 " JÁ NÃO EXISTE ÁGUA NO PLANETA 

TERRA ” 

 

 

Diva e Top Hat sentem-se desesperados pois já não 

existe água no Planeta Terra. Diva diz que a culpa é do 

Homem e da poluição causada por ele. Moby 

acrescenta que também se deve ao desperdício. Os Pet 

Pals vão procurar um feiticeiro que através de magia 

consegue formar nuvens e fazer com que chova. 

Felizmente esta história era só um pesadelo de Top 

Hat, mas bastante assustado, ele apela a todos nós o 

máximo respeito pelo consumo e a utilização 

moderada de água. 

 

 

 

B  C E H2Ooooh! Projeto Água 

 

 

 

Episódio 20 " A HISTÓRIA DAS GOTINHAS FIZZY E SPARKLING ” 

 

Fizzy e Sparkling são duas gotinhas de água que 

ambicionam fazer parte de um grande rio e assim 

decidem procurá-lo. Enganadas, caiem numa ribeira 

poluída e escura e ficam muito sujas. Pedem então 

ajuda a Holly e Nameless para as acompanharem até às 

montanhas onde podem encontrar a nascente do 

grande rio e assim nele mergulharem. 

 

 

 

A                B  E H2Ooooh! Projeto Água 
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Episódio 21 " À PROCURA DE DITADOS E 

PROVÉRBIOS ” 

 

 

Os Pet Pals chegam a uma vila à procura de provérbios 

e ditados tradicionais sobre a água. Separam-se e cada 

um recolhe um determinado provérbio junto da 

população, mas o resultado é semelhante, e resume-

se a: "Água para todos e todos pela água!” 

 

 

 

E H2Ooooh! Projeto Água 

 

 

 

Episódio 22 " AMIGOS DA ÁGUA ”  

 

A água é muito importante e respeitar este recurso é 

essencial! Os Pet Pals estão conscientes disto e 

resolvem sensibilizar os seus amigos relativamente á 

importância de preservar este recurso. A Fada da 

Água decide reconhecer o empenho dos seis amigos 

e oferece-lhes uma medalha com uma gota dourada. 

 

 

D E H2Ooooh! Projeto Água 
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Episódio 23 " HERÓIS DA ÁGUA ” 

 

 

Os Pet Pals viajam por todo o mundo para ensinar a 

importância e a urgência de proteger a água. 

Ensinam também medidas para ajudar a reduzir os 

desperdícios nas nossas atividades quotidianas. Por 

tudo isto são congratulados com uma medalha de 

“Heróis da Água”. 

 

 

D E H2Ooooh! Projeto Água 

 

 

 

 

Episódio 24 " A ÁGUA É PRECIOSA ”  

 

Os Pet Pals passeiam na floresta quando sentem o 

cheiro a fumo e deparam-se com um grande 

incêndio. Procuram água para apagar o fogo mas 

não a conseguem encontrar. Todos juntos gritam 

H2O! E felizmente começa a chover! Esta história 

evidencia o importante papel da água no combate 

aos incêndios florestais. 

 

 

C E H2Ooooh! Projeto Água 
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Episódio 25 " A VIDA DA ÁGUA ”  

 

Várias gotinhas de águas decidem juntas iniciar uma 

viagem ao longo de um grande rio a fim de 

descobrirem novas paisagens. Ao longo do curso de 

água descobrem animais selvagens, vacas, hortas e 

moinhos de água até que chegam ao mar. Neste 

momento evaporam-se para a atmosfera e ficam 

confortavelmente sentadas numa nuvem. Mais tarde 

regressam á Terra misturadas com outras gotinhas 

que fazem parte da chuva (ciclo da água). 

 

 

 

A                E H2Ooooh! Projeto Água 

 

 

Episódio 26 " O AMULETO ROUBADO ”  

 

A água pertence a todos e não deve ser privatizada. 

A fim de fazer valer este direito fundamental, os Pet 

Pals iniciam uma aventura para impedirem um 

maléfico castor de querer roubar a água de um lago 

para o seu próprio castelo. Assim partem á procura 

de um amuleto roubado. 

 

 

C E H2Ooooh! Projeto Água 

 

 

 


