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Abertura
Esta canção é um alerta,
Que a todos lembra e 
desperta,

Prá urgência de mudar.
Só fazendo a coisa certa,
Atingiremos a meta,
Do Planeta, do Planeta, do Planeta salvar.

Com atitudes positivas,
conquistaremos amigos,
Pra melhorar a pegada.

Com atitudes construtivas,
Afastaremos os perigos,
Fazendo a escolha acertada.

A minha escola é o Planeta,
A professora a luz do Sol,
E a biblioteca a Natureza.

Vou aprender com a borboleta,
Com a joaninha e o caracol,
Que toda a vida tem beleza.

Quero um Mundo sustentável,
E uma vida mais saudável,
Porque sou eficiente,
poupo mais o ambiente.

Dispenso o que é descartável,
Prefiro o limpo e renovável,
Pôr o fim à poluição,
É nossa grande ambição.

A minha escola é o Planeta,
A professora a luz do Sol,
E a biblioteca a Natureza.

Vou aprender com a borboleta,
Com a joaninha e o caracol,
Que toda a vida tem beleza.

Verde é a cor da floresta,
E da Esperança também,
Vem daí juntar-te à festa, 
Da Natureza que é mãe.
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Todos juntos a cantar,
Vimos para explicar,
Como faz toda a lógica.

Vamos todos concordar,
Que urge melhorar,
A pegada ecológica, 
a pegada ecológica.

Atenção, vai começar,
Preparados pra entrar,
Animação garantida.

Toda a gente tem lugar,
E ninguém pode faltar,
À grande festa da vida.

Vamos dançar e cantar,
Sempre em tom divertido,
Desse modo acreditar,
num futuro colorido.

Com toda essa energia,
Da tua imaginação,
Viverás com alegria,
Se seguires o coração.

E o coração te diz,
Para escutares o vento,
Voando livre e feliz,
Nas asas do pensamento.

A minha escola é o Planeta,
A professora a luz do Sol,
E a biblioteca a Natureza.

Vou aprender com a borboleta,
Com a joaninha e o caracol,
Que toda a vida tem beleza, 
que toda a vida tem beleza, 
que toda a vida tem beleza.
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Professora Luz: Bom dia meninos. 
Esperei-vos aqui à porta da escola, 
porque não é preciso entrar. 
Seguimos já para o campo.

A turma: Hei!... Hei!... Viva, viva!...

Professora Luz: Bem!... Mas temos 
de nos organizar, formem lá em 
filinha indiana e toca a andar. Mas 
digam lá então o que é preciso?

A turma: Bom senso e juízo.

Professora Luz: Ora nem mais, para 
os filhos e pais é isso que é preciso: 
“Bom senso e juízo” …

Narrador:
A escola dos Campos Verdes 
tinha uma turma de meninos que 
amavam a Natureza e que além 
disso também gostavam imenso da 
escola e de aprender coisas novas.
Na última semana do ano letivo, 
as matérias tinham sido todas 
estudadas, os programas dados 
e os testes todos feitos, com 
resultados positivos. Por isso, a 
Professora Maria da Luz, a quem 
ternamente os alunos tratavam 
somente por Professora Luz, decidiu 
que a última semana de aulas 
seria na escola do Planeta, quer 
dizer, seria ao ar livre, desfrutando e 
aprendendo com a Natureza.
A professora Luz acreditava que 
aí, diante todas as maravilhas das 
belezas naturais, poderia falar-
lhes com maior sucesso, sobre o 
problema das alterações climáticas.

O Planeta corre perigo e não há 
tempo a perder. É preciso agir. Agir 
bem e urgentemente. Todos somos 
precisos e ninguém pode ficar fora 
desta missão global para salvar o 
Planeta.
Vamos dar as mãos e aprender 
na escola do Planeta com os seres 
vivos e com as plantas….
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Peguei na sacola,
E fui prá escola,
A cantarolar.

Pois naquele dia,
Pra minha alegria,
Ia passear. Passear.

A turma inteira,
Formou em fileira
E seguiu pro campo.

Foi tão divertido,
Ver tudo florido,
Que era um encanto. Um encanto.

Do rio à nascente,
Do vale até à serra,
Caminha quem se sente,
Amigo da Terra.

Escola Planeta,
Livre e completa,
Ensina o que é preciso,
Bom senso e juízo. E juízo.

Ganhei conhecimento,
Que é argumento,
Prá minha certeza,

Bom senso e ju í z o
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de que na verdade,
Biodiversidade,
É uma riqueza. Uma riqueza.

No sítio onde moras,
Dedica umas horas,
cuida a Natureza,

Do reino animal,
Também do vegetal,
De toda a beleza. Da beleza.

Do rio à nascente,
Do vale até à serra,
Caminha quem se sente,
Amigo da Terra.

Escola Planeta,
Livre e completa,
Ensina o que é preciso,
Bom senso e juízo. E juízo.

Do rio à nascente,
Do vale até à serra,
Caminha quem se sente,
Amigo da Terra.

Escola Planeta,
Livre e completa,
Ensina o que é preciso,
Bom senso e juízo. E juízo.
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minutinhos em silêncio a olhar 
à nossa volta e a contemplar a 
harmonia deste lugar.
Observem tudo muito bem. As 
plantas, os bichinhos, os pássaros, 
enfim, todas estas maravilhas 
que nos envolvem. Enquanto isso, 
aproveitem para respirar fundo e 
encher bem o peito de ar.

Narrador: Em silêncio, meninas 
e meninos, escutavam o chilrear 
dos pássaros, respiravam fundo 
e de olhos arregalados olhavam, 
observavam e viam tudo com muita 
atenção.
Estavam deslumbrados, mesmo 
encantados com as maravilhas 
da Natureza e com a harmonia 
daquele ecossistema.
Enquanto observavam a Natureza, 
Luísa deu conta que uma belíssima 
borboleta policromática sobrevoava 
em círculos, um caracol que seguia 
o seu caminho, deixando para trás 
o seu rasto. Surpreendentemente, 
Luísa, como num truque de magia e 
rasgo de sorte, conseguiu perceber 
tudo do diálogo que Colorida, a 
borboleta e Vagaroso, o caracol, 
mantinham entre si…

Professora Luz: Estão a ver aquela 
área imensa e verdejante? É ali que 
vamos ficar até ao fim da manhã. 
Só temos de caminhar mais um 
pouquinho.

Alice: Oh Professora, já estou a ficar 
cansada. Ainda falta muito para lá 
chegarmos?

Serafim: Ai Alice que chatice. Não 
aguentas nada, estás sempre 
cansada.

Alice: Sim, sim Serafim, se gostasses 
de mim, não falavas assim.

Serafim: Não se pode brincar, já 
vais amuar.

Professora Luz: Vá meninos, 
estamos quase a chegar.

Serafim: Professora, podemos jogar 
à bola?

Professora Luz: Claro, mas antes de 
jogar, vamos relaxar e conversar.
Agora vamo-nos instalar aqui 
fazendo um círculo que podem 
marcar com as vossas mochilas.
Gostava que ficássemos todos uns 
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Colorida: Olá bom dia Vagaroso, 
aonde vais assim tão apressado? – 
- hmmm… hmmm. Hmmm…

Vagaroso: Olá Colorida, vens divertir-
-te a azucrinar-me a cabeça, como 
de costume. Vou ali para junto de 
um ribeiro onde há umas verduras 
muito fresquinhas e bem gostosas.

Colorida: Então vê se te despachas 
para chegares lá antes de cair a 
noite.

Vagaroso: Não te preocupes. Cá no 
meu vagar chego a tempo e horas 
a todo o lado.

Colorida: Confesso que te admiro 
e no fundo no fundo, até gostava 
de ter assim uma casinha como a 
que carregas às costas. Quando te 
apetece paras e vais lá para dentro 
descansar e proteger-te dos teus 
predadores.

Vagaroso: Sim, isso é da minha 
natureza, mas olha que ando muito 
cansado.

Colorida:  Não parece, pois 
enquanto estivemos aqui 
a conversar já percorreste 
seguramente quase meio metro.

Vagaroso: Sim, mas esse ritmo só 
consigo de manhã. Se eu tivesse 
sido bafejado pela mãe Natureza 
com umas asinhas como as tuas, 
onde é que eu já ia.

Colorida:  Mas sabes que não é por 
muito tempo. Ainda ontem estive 
a ver-me ao espelho, nas águas 
calmas de um lago e já estou um 
pouco diferente. Há dois dias atrás 
tinha um colorido ainda mais 
bonito do que hoje.

Vagaroso: É a metamorfose minha 
querida, é a vida, todos passamos 
por isso.

Colorida: Estou a avistar ali um 
grupo de humanos, acho que é 
melhor fazermos outro caminho, 
eles não são de confiança.

Luísa: Estava aqui a ouvir a vossa 
conversa e não posso deixar de 
falar convosco. Não se preocupem. 
Eu e estes meus amigos, viemos da 
escola dos Campos Verdes com a 
professora Luz, mas nenhum de nós 
vos vai fazer mal, é que nós somos 
amigos do Planeta.

Colorida:  Isso é o que todos 
dizem, mas depois temos sempre 
de fugir. Até há humanos que nos 
caçam só pelo prazer de colecionar 
borboletas mortas.
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Vagaroso: Sim, e a maior parte de 
vós, quando vê alguém da minha 
espécie, esmaga-nos com os pés, é 
horrível. Isto para não falar dos que 
nos comem como se fossemos um 
pitéu.

Luísa: Estava só ali a ter uma 
conversinha com uma bela 
borboleta e um caracol com quem 
fiz amizade.

Professora Luz: Bem, creio que 
já relaxamos o suficiente. Agora, 
gostava muito que cada um de vós 
pensasse um pouco, na forma como 
podemos cuidar e preservar este 
ambiente natural, e não por em 
risco equilíbrio deste ecossistema. 
Será que alguém me pode ajudar?

Helena: Eu, eu  Professora!...

Professora Luz: Muito bem Helena. 
Então diz lá.

Helena: É muito importante não 
poluir este lugar tão especial e 
preservá-lo dos lixos e resíduos que 
por vezes as pessoas amontoam 
em campos verdes como este, 
transformando-os em lixeiras 
a Céu aberto. Mas também os 
agricultores têm que mudar os 
seus modos de produção agrícola 
e deixar de usar pesticidas, 
herbicidas, inseticidas e fertilizantes 
químicos que têm efeitos muito 
nocivos para a Natureza e para 
a nossa saúde. Alguns produtos 
químicos contaminam os solos por 
mais de trinta anos. Vários deles 
contêm substâncias cancerígenas. 
É preciso abandonar esse tipo de 
agricultura excessivamente química 
e produzir cada vez mais produtos 
agrícolas biológicos.

Luísa: É verdade, nós sabemos 
disso, mas podem confiar, somos 
amigos da Natureza e não fazemos 
mal a nenhum ser vivo. Confiem em 
mim.

Colorida:  Bem!... Tenho estado a 
observar daqui os teus amigos e 
realmente parecem-me diferentes. 
Então diz-nos lá como te chamas?

Luísa: Eu sou a Luísa e vocês como 
se chamam?

Colorida:  Eu sou a Colorida e ele é 
o Vagaroso.

Luísa: Que giro, os vossos nomes 
foram mesmo muito bem 
escolhidos.

Professora Luz: Luísa, Luísa, vem 
para aqui para o grupo. Não te 
podes afastar assim.
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Professora Luz: Muito bem Helena. 
E alguém me pode dizer, como se 
podem evitar as lixeiras a Céu aberto?

Luísa: Sim. O melhor é evitar 
consumir o que nem sempre nos faz 
assim tanta falta. Mas se tiver de 
ser, pelo menos, que se trate bem 
dos resíduos. É importante separar 
os resíduos da cozinha e apartá-
los das embalagens de plástico, 
de metal, de vidro e também as de 
papel e de cartão. Tudo deve ir para 
o contentor certo. Assim será mais 
fácil reciclar e reutilizar.

Professora Luz: Quem me diz como 
se separa isso tudo?

Mariana: É muito fácil Professora. 
Embalagens de plástico vão para o 
amarelo, papel e cartão direitinhos 
para o azul, restos de comida para 
o cinzento, vidros para o verde. Não 
há nada que enganar.

Professora Luz: E isso tem algum 
valor?

Rita: Claro que tem. O segredo 
é separar, para que se possa 
recuperar, reciclar e reutilizar. O 
importante é que todos participem 
para que esse circuito funcione 

sempre bem e não haja perdas ou 
desperdícios a meio do processo.

Mariana: Não sei se sabem, mas 
há resíduos de origem natural 
que têm um enorme potencial 
de reutilização, desde que sejam 
corretamente selecionados e 
enviados para o sítio certo. Pensem 
que normalmente uma garrafa tem 
associada uma rolha de cortiça, ora, 
se juntarmos todas essas rolhas, elas 
podem ser recicladas e utilizadas 
no fabrico de aglomerado de cortiça 
para ser utilizado na economia 
circular. Basta aplicarmos aquele 
conceito de que na Natureza nada 
se perde, tudo se transforma.
   
Professora Luz: Parabéns, estou 
muito orgulhosa de todos vós meus 
queridos. Vejo que tendes um forte 
espírito de comunidade e uma 
consciência ambiental muito sólida.

Raquel: Não é só de comunidade 
Professora. Também somos 
responsáveis e eficientes, porque 
somos conscientes.

Professora Luz: E se resumíssemos 
tudo isto, para pensar melhor o 
quanto é preciso mudar?
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Vamos lá,
Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá pensar,
Vamos lá,
Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá mudar,
No agir,
No agir, no agir, no agir, no agir local,
Que vais mudar,
Vais mudar, vais mudar, vais mudar, vais mudar 
global.

Vamos l á  pensar 

A ideia agora,
é não deitar fora,
antes de pensar,

se uma coisa usada,
não vale mesmo nada,
ou pode circular.
Circular – sim!
Economia circular,
sabe aproveitar,
Sem desperdiçar,

Circular – sim!
Neste movimento,
Cada cidadão,
Se quiser mudar, 
Tem o seu lugar.
Vamos lá,
Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá pensar,
Vamos lá,
Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá mudar,
No agir,
No agir, no agir, no agir, no agir local,
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Que vais mudar,
Vais mudar, vais mudar, vais mudar, vais mudar 
global.
A ideia agora,
é não deitar fora,
antes de pensar,
se uma coisa usada,
não vale mesmo nada,
ou pode circular.
Ta-ra, ta-ra, ta-ra, ra-ra-ra-ra-ra 

Não esperes,
Não esperes ir a Marte,
E faz já,
Faz bem a tua parte,
Não esperes
Não esperes ir a Marte,
E faz já,
Faz bem a tua parte,
Não esperes,
Não esperes ir a Marte.

Vamos lá,
Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá pensar,
Vamos lá,
Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá mudar,
No agir,
No agir, no agir, no agir, no agir local,
Que vais mudar,
Vais mudar, vais mudar, vais mudar, vais mudar 
global.
Vamos lá.
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A turma: Palmas, hei, hei…

Professora Luz: Estão a ver aquela 
linha ali ao fundo?

António: Não estou a ver linha 
nenhuma Professora.

Clara: És mesmo Tó… Tó, hmmm….

Professora Luz: Clara! Então, não 
respeitas o teu irmão? Eu queria 
dizer aquela linha de choupos além 
na direção do Sol. O alinhamento 
daquele tipo de árvores indicia a 
existência de água em abundância. 
É quase sempre certo que passa por 
ali um ribeiro, um rio ou existe por lá 
um lago ou um charco.

Maria Tomé: Não se vê água 
nenhuma. Só vejo árvores mais 
nada.

Professora Luz: Como sempre, a 
Maria Tomé só acredita se for lá 
ver. Pois bem, seja. Vamos deixar 
aqui as nossas coisas e vamos até 
lá. Façam fila atrás de mim e cá 
vamos nós.

Ana: A Maria Tomé é mesmo 
desconfiada, só acredita no que vê. 
Nem sei como quer ser cientista.

Francisca: Se calhar é mesmo por 
isso, gosta de confirmar tudo com 
os próprios olhos, precisa sempre de 
evidências científicas.

Professora Luz: Ora cá estamos 
nós. 
Minha querida Maria Tomé, chega 
aqui ao pé. Então o que vemos nós, 
aqui diante os nossos olhinhos?
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Maria Tomé: Tem razão Professora, 
desculpe.
Hei, mas que água tão cristalina.  
E tem peixinhos!

A turma: Peixinhos!.., peixinhos, hey, 
hey…

Professora Luz: É muito bom sinal. 
Significa que esta água que corre 
neste ribeiro é pura. Tão pura que 
os peixes vivem bem nela.  É muito 
importante que um recurso natural 
como a água seja preservado com 
o máximo cuidado.
No Mundo inteiro, a água é hoje 
um recurso natural cada vez mais 
escasso, por isso se tornou tão 
precioso. Há certos lugares do nosso 
Planeta em que a água se tornou 
verdadeiro ouro.

Clara: É verdade. Aqui há dias vi 
na televisão que a água é um dos 
recursos naturais que provoca mais 
conflitos entre pessoas e nações. E o 
pior é que cada vez há menos água 
potável, é um problema gravíssimo 
que se está a complicar ainda mais 
com as alterações climáticas e 
com os longos períodos de seca e 
com a contaminação dos rios e dos 
aquíferos subterrâneos que eram 
valiosas reservas de água potável.
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Tenta adivinhar,
Que bem mais valioso,
Não te pode faltar,
Por ser tão precioso.
Ouro branco, ouro branco.

Ouro branco

Incolor e transparente,
Insípido e inodoro,
Bom estado e impecável,
Só assim é que é potável,
Ouro branco, ouro branco.

Não há tempo a perder, temos de compreender,  
o que está a acontecer,
isto não pode ser, se um dia acabar,  
como vamos viver?

H2O, H2O,
H2O preciso tanto,
H2O, H2O,
H2O é ouro branco,
Ouro branco, ouro branco – H2O.

Água é H2O,
Na sua fórmula pura,
Só ela nos tira a sede,
E nos faz sentir frescura,
Ouro branco, ouro branco.

Atenção que cada vez,
É maior a escassez,



pág 
17

Água é H2O,
Na sua fórmula pura,
Só ela nos tira a sede,
E nos faz sentir frescura,
Ouro branco, ouro branco.

Atenção que cada vez,
É maior a escassez,

Deste bem que era franco,
Mas agora é ouro branco,
Ouro branco, ouro branco.

Cuidemos dos aquíferos, nascentes, rios também,
São recursos pra tratar, tratar depressa e bem.
Depressa e bem.

H2O, H2O,
H2O preciso tanto,
H2O, H2O,
H2O é ouro branco,

H2O, H2O,
H2O preciso tanto,
H2O, H2O,
H2O é ouro branco,
Ouro branco, ouro branco – H2O

H2O, H2O,
H2O preciso tanto,
H2O, H2O,
H2O é ouro branco,

H2O, H2O,
H2O preciso tanto,
H2O, H2O,
H2O é ouro branco,
Ouro branco, ouro branco – H2O
Ouro branco, ouro branco – H2O
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Professora Luz: Voltemos ao nosso 
círculo, está na horinha do lanche 
matinal.

António: Nem é tarde nem é cedo, 
que eu cá já estou com uma larica. 

Clara: És mesmo Tó…

Professora Luz: Vá - Clara, vê lá o 
que vais dizer, tento nessa língua. 
O teu irmão não tem culpa de ter o 
coração perto da boca.

Clara: Pelos vistos não é só o 
coração, também é o estômago.

Professora Luz: Meus queridos, 
vamos aos farnéis que a seguir 
vamos por ali, para visitarmos as 
escavações arqueológicas no castro 
romano.

Alexandra: Hei, hei Professora, que 
fixe.

Professora Luz: Sim Alexandra, 
também acho muito fixe. Aqui no 
nosso território, não há só belezas 
naturais, também há património 
arqueológico de grande interesse 
histórico e cultural. Temos de dar 
atenção a tudo isso.

A melhor forma de amar a nossa 
terra é conhecê-la bem. Só desse 
modo saberemos que valor tem 
cada coisa que existe na terra onde 
nascemos ou vivemos. 
É importante conhecermos as 
nossas raízes, quem somos, de onde 
vimos e porque somos como somos, 
isso é a Cultura.

Alexandra: Professora, vamos 
atravessar aquela ponte ali?

Professora Luz: Temos mesmo de 
a atravessar para ir às escavações 
castrejas.

Alexandra: Parece uma ponte 
romana!...

Raquel: Não parece, não vês que 
tem todo o desenho de uma ponte 
romana. Olha para aqueles arcos, 
aquelas almofadas de pedra e para 
as lajes do pavimento.

Professora Luz: Muito bem Raquel, 
sabes muito da matéria, parabéns.
Bem, agora, antes de regressarmos 
a casa vamos visitar as ruinas deste 
castro romano e depois abalamos 
que, entretanto, vão ser horinhas de 
voltar.
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Lugares de memória,
Cheiinhos de História,
São bons pra estudar,

De quem somos pr imos

Muralhas, castelos,
Conventos, mosteiros,
Cartas de marear,

Saber a verdade
Guardar a memória
Da identidade
Pra escrever a história

Saber a verdade
Guardar a memória
Da identidade
Pra escrever a história

Quem quiser saber
De quem nós somos primos
Precisa conhecer
De onde é que nós vimos
De onde é que nós vimos.

A brincar também se aprende 
O que não se entende a ler

E que ensinam os avós 
Do tanto que há para saber,
Do tanto que há para saber.

Um pelourinho, um cruzeiro,
Ou um Castro romano,
São heranças do passado,
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Como o Douro Vinhateiro,
O Cante Alentejano,
E até o nosso Fado.

Costumes e crenças,
Usos, tradição,
Uma tela, uma escultura,

Poemas e lendas
Romance, ficção,
É isso a Cultura.
É isso a Cultura.

Saber a verdade
Guardar a memória
Da identidade
Pra escrever a história

Saber a verdade
Guardar a memória
Da identidade
Pra escrever a história

A cozinha temperada,
Com pimenta, noz moscada, 
E sabores da maresia,

O azeite e o pão,
Revelam a região,
da nossa gastronomia,
da nossa gastronomia.

Quem quiser saber,
De quem nós somos primos,
Precisa conhecer,
de onde é que nós vimos,
de onde é que nós vimos.

A brincar também se aprende,
O que não se entende a ler,
e que ensinam os avós,
do tanto que há pra saber,
do tanto que há pra saber.
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Narrador: E assim, desta 
forma alegre, bem-disposta 
e divertida, se cumpriu uma 
bela jornada conhecendo e 
reconhecendo o território onde 
estas meninas e meninos 
habitavam, alguns, desde o dia 
em que nasceram.
Fiquem por perto que eles 
voltam já, para continuar esta 
odisseia de uma escola que fez 
do Planeta a sua casa.
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II ATO
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Narrador: Depois de uma 
manhã divertida, em que todos 
aprenderam imenso na biblioteca 
da Natureza, que serve a escola 
do Planeta, as meninas e meninos 
da turma da Professora Luz 
regressaram a casa para o almoço 
com os avós, porque os pais na sua 
maioria almoçavam no local de 
trabalho.
Depois do almoço, netos e avós, 
aproveitaram e tiraram um 
tempinho para uma boa soneca, 
dormindo a famosa sesta.
A meio da tarde, alguns meninos e 
os seus avós, como habitualmente, 

lá foram até ao parque municipal 
da cidade. Um parque com várias 
clareiras relvadas excelentes 
para brincar e jogar com bola, 
ladeadas por árvores frondosas 
que dão refrescantes sombras, 
onde aqui e ali se encontram uns 
bancos de jardim, nos quais se 
pode ficar muito refastelado a ler, 
a conversar ou simplesmente a ver 
as crianças a brincar e a fazer as 
suas tradicionais algazarras que 
se misturam com o chilrear dos 
pássaros.
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António: Então avô, já dormiste 
tudo?

Avô Nicolau: Eu não, mas tu, pelos 
vistos já gastaste as tuas reservas 
de sono. E já estás com a bola 
debaixo do braço, estás com ideias.

António: Sim avô, podias vir comigo 
ao parque, combinei um joguinho 
com os meus amigos e está na hora 
de ir indo.

Avô Nicolau: Pois é meu filho, mas 
não vou poder acompanhar-te, 
já tinha prometido à Clara que 
agora ao fim da tarde ia com ela 
ao canil ajudá-la lá na missão de 
voluntariado a que ela aderiu. Mas 
vamos já aqui falar com a vovó 
Antonieta.

Avó Antonieta: Ora então cá estão 
os dois grandes compinchas. Digam 
lá o que pretendem?

Avô Nicolau: O António tem aí uma 
partida de bola combinada com os 
amiguinhos, mas eu não posso ir 
com ele porque já me comprometi 
com a Clara, e se agora lhe desse o 
dito por não dito, ela soltava-me os 
cães.

Avó Antonieta: És tão tonto Nicolau, 
então a miúda lá ia agora soltar-te 
os cães, quem ouvir…
António: Nunca se sabe, é que 
o avô vai com a Clara ao canil 
tratar dos canídeos que as pessoas 
abandonam ou maltratam.

Avô Nicolau: Vou com todo o gosto 
e muito orgulho na minha netinha 
defensora dos direitos dos animais.
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Eu e os meus pais,
Gostamos bem de animais,
Somos aqueles,
Que já não passam sem eles.

Gostamos bem de an ima is

Eu e os meus pais,
gostamos bem de animais,
Somos aqueles,
Que já não passam sem eles.

Encontrei na rua,
Um pequeno vira-lata,
levei-o para casa,
E curei a sua pata.

Mas tenho outro cão,
Que é grande brincalhão,
tenho também um gato,
Que não sai do seu recato.

O meu periquito,
Dá-se com o canário,
Tal como os peixes,
Se dão no aquário.

Tenho no jardim,
Grande diversidade,
Vivem em Liberdade,
numa comunidade.

Eu e os meus pais,
Gostamos bem de animais,
Somos aqueles,
Que já não passam sem eles.



pág 
26

Eu e os meus pais,
gostamos bem de animais,
Somos aqueles,
Que já não passam sem eles.

Quem gosta de animais,
E os trata com amizade,
Revela a sua bondade,

Sabe que eles são leais,
Não os trata com maldade,
Porque tem dignidade.

Fiquem todos a saber, 
Fiquem todos a pensar,
Os animais têm direitos,
que temos de respeitar.

Eu e os meus pais,
Gostamos bem de animais,
Somos aqueles,
Que já não passam sem eles.
Eu e os meus pais,
gostamos bem de animais,
Somos aqueles,
Que já não passam sem eles

Eu e os meus pais,
Gostamos bem de animais,
Somos aqueles,
Que já não passam sem eles.
Eu e os meus pais,
gostamos bem de animais,
Somos aqueles,
Que já não passam sem eles
Não passam sem eles.
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António: Vó, vamos lá, que já estou 
a ficar atrasado.

Avó Antonieta: Está bem meu filho, 
espera um pouquinho que eu vou-
me arranjar e já vamos.

Avô Nicolau: Vá Antonieta, 
despacha-te lá que o António tem 
pressa.

António: Enquanto a vovó se 
arranja vou buscar o meu boné e 
volto já.

Clara: Esse boné fica-te mesmo 
bem… heim… hmmm…. 

António: O vovô está pronto à tua 
espera para irdes ao canil.

Clara: Vai indo que a avó já está 
pronta para ir contigo ao parque.

Avó Antonieta: Vamos lá meu 
querido.

António: Vamos vovó, dá-me a tua 
mão.

Narrador: A vovó Antonieta e o seu 
neto António lá foram de mãos 
dadas, caminhando calmamente 
ao ritmo possível para os 82 anos 
da matriarca da família.
António, apesar de muito atrasado 
para o jogo de bola com os amigos, 
não se mostrava nada impaciente, 
bem pelo contrário, de quando-
em-quando, tomava a iniciativa 
de parar e fazer umas pausas, de 
maneira a que a sua avó pudesse 
descansar.
Ao chegar ao parque, os amigos 
e outras crianças conhecidas, 
abeiraram-se deles em grande 
algazarra e animação.
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Depois da escola,
Peguei na bola
E lá fui brincar,
Ah-ah-ah…

Parques e jard ins nunca 
são dema is

Mas eu não fui só,
Porque a minha avó,
Quis-me acompanhar.

Caminhando 
calmamente,
Lá chegamos finalmente,
Ao grande relvado,
Ah-ah-ah…

Minha avó cansada,
Ficou bem sentada,
Ali ao meu lado.

Não há confusão,
Trânsito ou ruído,
Não há poluição,
Está-se tranquilo. Parques e jardins,

Nunca são demais,
 juntam netos e avós,
mais os filhos e pais.

E longe de perigos,
Encontrei amigos,
Pra brincar e jogar,
Ah-ah-ah…Ali tudo é seguro,

E o ar mais puro,
Para respirar.
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Famílias inteiras,
Arranjam maneiras,
de passar bem o tempo,
Ah-ah-ah…

Fazem coreografias,
Tiram fotografias,
Guardam cada 
momento.

Não há confusão,
Trânsito ou ruído,
Não há poluição,
Está-se tranquilo.

Parques e jardins,
Nunca são demais,
 juntam netos e avós,
mais os filhos e pais.

Não há confusão,
Trânsito ou ruído,
Não há poluição,
Está-se tranquilo.

Parques e jardins,
Nunca são demais,
juntam netos e avós,
mais os filhos e pais.

Parques e jardins,
Nunca são demais,
juntam netos e avós,
mais os filhos e pais.

Filhos e pais,
Filhos e pais.
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Narrador: Ao entardecer, avó e 
neto, regressaram tranquilamente 
a casa, onde os outros membros 
da família já os aguardavam 
animados com a azáfama da 
preparação do jantar.
No dia seguinte, a Professora Luz 
foi a primeira a chegar à escola, 
permanecendo à porta, junto a 
um autocarro que já aguardava 
a chegada de toda a turma, 
para a levar à praia, para mais 
uma manhã de contacto com a 
Natureza.
Um a um, lá foram chegando e 
entrando para o autocarro, até 
que a Professora Luz, depois de 
confirmar que estava toda a gente, 
deu ordem de partida e lá rumaram 
em direção ao Mar.

Professora Luz: Vá meus queridos, 
vamos ali para junto daquele 
rochedo grande, porque enquanto 
a maré está baixa, ali estaremos em 
segurança e bem instalados.

Clara: E depois de pousarmos as 
coisas podemos começar logo a 
recolher o lixo que se encontra 
espalhado pela praia? É que está 
tão suja.

Professora Luz: Sim, mas primeiro 
vamos ter de nos organizar por 
brigadas de dois e fazemos o 
varrimento da praia em linha.
E antes de tudo, toda a gente vai 
pôr na cabeça este chapeuzinho 
que diz aqui na frente “Amigos do 
Planeta” e nunca o vão tirar. Como 
também não vão tirar a t-shirt 
branquinha, que diz nas vossas 
costas: “A MINHA ESCOLA É O 
PLANETA”.
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Quero todos em grande estilo 
com os seus óculos de Sol à prova 
de UV’s e bem besuntadinhos na 
cara, no pescoço, nos braços e nas 
pernas, com este creme protector 
solar para evitar que virem 
camarões ou lagostas. E outra coisa, 
como é hábito, estar muito atentos 
aos meus sinais. Como sempre, vou 
utilizar o apito de escuteira, para 
podermos comunicar à distância. 
Com as tenazes que cada brigada 
vai levar, recolhemos tudo o que 
encontrarmos, papéis, sacos de 
plástico, garrafas, enfim, tudo o que 
estiver a poluir o ambiente.
Muita atenção, usem sempre 
as tenazes e as luvas e nunca 
descalcem os chinelos. Têm de se 
proteger muito bem para evitar 
acidentes. Se virem resíduos com 
superfícies cortantes ou que 
possam representar maior perigo, 
não mexam e chamem por mim. 
Combinado?

A turma: Combinado Professora!... 
Chapéu na cabeça, óculos de 
Sol postos, luvas calçadas e bem 
besuntados, cá vamos cumprir a 
missão praia a brilhar. 

Professora Luz: Excelente meus 
queridos. Força aí, vamos então 
começar a operação praia a brilhar. 
Proponho que façamos isto com 
entusiasmo e alegria.
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É tão bom ouvir o Mar,
Numa Música sem notas,
Ver as ondas enrolar,
Os milhões de areias soltas.

Sa lvar o Mar

Gosto do Sol a brilhar, 
do azul do céu,
e das ondas do Mar,
E sei que a cor das bandeiras içadas,
na praia é pra respeitar. 

Eu não gosto da praia suja,
nem do lixo a flutuar,
quando me dirijo à água,
para nela me banhar.

Cá estamos nós a cantar,
Canções pra salvar o Mar,
E lembrar aos que não sabem,
Quem suja tem de limpar. Queremos a praia asseada,

Sem lixo a atrapalhar,
Ser limpo não custa nada,
O que custa é ver sujar.
Ser limpo não custa nada,
O que custa é ver sujar.

Das ribeiras e dos rios,
Todos temos de cuidar,
São os nossos desafios
Para não poluir o Mar.
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Das ribeiras e dos rios,
Todos temos de cuidar,
São os nossos desafios
Para não poluir o Mar.

Gosto do Sol a brilhar, 
do azul do céu,
e das ondas do Mar,
E sei que a cor das bandeiras içadas na praia
é pra respeitar. 

As nossas praias são de todos,
Que as sabem utilizar,
Com civismo e com modos,
Deixam tudo a brilhar.

Cá estamos nós a cantar,
Canções pra salvar o Mar,
E lembrar aos que não sabem,
Quem suja tem de limpar.

Queremos a praia asseada,
Sem lixo a atrapalhar,
Ser limpo não custa nada,
O que custa é ver sujar.
Ser limpo não custa nada,
O que custa é ver sujar.

Cá estamos nós a cantar,
Canções pra salvar o Mar,
E lembrar aos que não sabem,
Quem suja tem de limpar.

Queremos a praia asseada,
Sem lixo a atrapalhar,
Ser limpo não custa nada,
O que custa é ver sujar.
Ser limpo não custa nada,
O que custa é ver sujar.
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Narrador: A operação “Praia a 
brilhar” corria de vento em popa 
e num clima divertido e muito 
animado.
À passagem da linha das brigadas 
de limpeza voluntária da praia, o 
areal ia ficando limpo e livre de 
lixo que alguns veraneantes mais 
desleixados ou irresponsáveis 
deixavam espalhado pela praia.
Uns largos minutos antes das onze 
horas da manhã, começou a ouvir- 
-se ao longe o apito com que a 
Professora Luz assinalava o fim da 
operação e a missão cumprida.

Professora Luz: Fantástico meus 
amores, vocês são um exemplo de 
cidadania ambientalmente  
responsável e amiga do Planeta.  
Estou tão orgulhosa de todos vós.
Bom, mas agora vamos ao lanche da 
manhã e de seguida vamos para o 
autocarro e rumar à floresta. Aqui o Sol 
agora já aperta bem connosco.  A esta 
hora já não é nada bom estarmos aqui 
expostos a esta radiação solar.

António: Quer dizer que vamos 
fazer o piquenique da tarde na 
floresta?

Professora Luz: Acertaste em 
cheio António. Então não é uma 
maravilha, no mesmo dia ir à praia 
e terminar a jornada na floresta?

António: É muito fixe Professora, 
é mesmo muito fixe, eu também 
gosto muito da floresta.

Professora Luz: Então meus 
queridos, estão cansados?

A turma: Cansados? Não, estamos 
em pulgas para chegar à floresta.

Professora Luz: Ótimo, então 
peguem nas vossas mochilas e toca 
andar para o autocarro.

Narrador: Da praia seguiram para 
a floresta, onde se iam juntar a 
um agrupamento de escuteiros, 
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a duas brigadas do Ambiente da 
Guarda Nacional Republicana e a 
uma equipa de bombeiros, que os 
aguardavam para os integrar numa 
operação voluntária de limpeza 
num parque natural.
À chegada, a Professora Luz saiu 
do autocarro e foi reunir com 
a comandante da GNR, com o 
comandante dos Bombeiros e com 
o chefe dos escuteiros, regressando 
pouco depois para organizar o resto 
da jornada com os seus alunos.

Professora Luz: Meus queridos, como 
já é hora do almoço, e alguns de vós 
já me disseram que têm a barriguita 
a dar horas, vamos sair e juntamente 
com os nossos amigos escuteiros 
fazemos o nosso piquenique. Depois 
vamos fazer sensivelmente o que 
fizemos na praia, mas agora na 
floresta com a ajuda dos escuteiros e 
com o apoio de segurança da GNR e 
dos bombeiros.

Serafim: E onde pomos o lixo no 
final, se aqui não vejo contentores?

Professora Luz: Serafim, não vês 
agora aqui, mas mais logo virá um 
camião do ICNF com uns contentores 
próprios para recolher todo o lixo que 
tivermos apanhado na floresta. Está 
bem assim Serafim?

Serafim: Não está bem, está ótimo. 

A professora pensa sempre em 
todos os pormenores.

Luísa: Professora, neste parque 
natural que tipo de fauna posso 
encontrar?

Professora Luz: Por aqui minha 
querida, se tiveres um pouco de 
sorte, podes encontrar uns répteis, 
talvez um ou outro esquilo, e 
sobretudo muita passarada. Mas 
aconselho-te a levar a tua máquina 
fotográfica, quem sabe se não terás 
umas surpresas. E se não tiveres a 
máquina contigo lá se vai o instante.

Raquel: E vestígios de outros 
tempos?

Professora Luz: Também há. 
Sobretudo património natural. 
Julgo que há lá mais para diante, 
a caminho da montanha, um 
pequeno conjunto de freixos que 
segundo os especialistas em 
história natural já terão umas 
centenas de anos.

Helena: Professora, acho que não 
era bem esse tipo de património 
que a Raquel queria encontrar, mas 
eu até gostava de ver essas árvores.

Professora Luz: Tenho a certeza 
que vamos ter tempo para tudo 
isso.
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Naquele dia foi um dia de festa,
E fomos juntos limpar a floresta,
Connosco foram guardas e bombeiros,
E logo a seguir, os escuteiros.
Um bem comum
Não é só de um
É na verdade
Da comunidade,
Um bem comum
Não é só de um
É na verdade
Da comunidade.
Se és responsável e consciente,
Torna-te amigo do ambiente,
Agora já sabes que mensagem é esta,
Torna-te amigo da floresta,
E a missão de alertar para o perigo,
É o que eu deixo, é o que eu deixo, é o que eu deixo - 
agora é contigo. 

Agora é cont i g o

Bem animados fomos tratar,
De um bem que a todos pertence cuidar.

Se és responsável e consciente,
Torna-te amigo do ambiente,
Agora já sabes que mensagem é esta,
Torna-te amigo da floresta,
E a missão de alertar para o perigo,
É o que eu deixo, é o que eu deixo, é o que 
eu deixo - agora é contigo.
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Bem animados fomos tratar,
De um bem que a todos pertence cuidar.

Agora já sei distinguir um pinheiro,
ou um sobreiro de um castanheiro.
A floresta tem pra nos dar,
sombras, frutos e o seu bom ar.

Dizem os sábios
que a cada um cabe,
Um dia na vida,
plantar uma árvore.

Dizem os sábios
que a cada um cabe,
Um dia na vida,
plantar uma árvore.

Se assim fosse, que bom que seria,
quantas florestas no Mundo haveria.

A prevenção,
É a solução,
para evitar,
O remediar.
A prevenção,
É a solução,
para evitar,
O remediar.

Mas que jornada tão divertida,
deixar a floresta mais protegida.

Se és responsável e consciente,
Torna-te amigo do ambiente,
Agora já sabes que mensagem é esta,
Torna-te amigo da floresta,
E a missão de alertar para o perigo,
É o que eu deixo, é o que eu deixo, é o que 
eu deixo - agora é contigo.
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Professora Luz: Muito obrigada 
meus amigos, as vossas palmas são 
como beijos, são tão afetuosas.
Estamos tão felizes por terem 
entrado assim tão bem na 
melodia do refrão e aderido tão 
rapidamente ao espírito da canção.
Bom, mas vamos continuar a nossa 
missão que há muito para fazer.
As recomendações são quase as 
mesmas que vos dei na praia, com 
a diferença que aqui na floresta não 
precisam de usar os óculos de sol, 
tudo o resto é para manter. Quem 
já não tem água pode reabastecer 
o seu cantil, temos ali no autocarro 
duas geleiras com garrafões de 
água fresquinha.

Clara: Mas que bosque tão 
fresquinho com árvores tão altas 
e bem cheirosas. Este sítio é uma 
maravilha, mas está tão sujo.

Chefe Pena: Tens razão Clara, é 
uma pena que as pessoas não 
respeitem estes pequenos paraísos 
naturais. Ainda há bem pouco 
tempo estive aqui com o meu 
agrupamento de escuteiros a 
limpar esta área e olha como já 
está tudo tão cheio de lixo, enfim, é 
uma tristeza.

António: O chefe Pena disse é uma 
pena?

Clara: Não sejas tótó e aprende 
com quem sabe mais do que tu.

Chefe Pena: Não te chateies Clara, 
o António também ama a Natureza 
e além disso também gostava de 
ser humorista.

Clara: Humorista o tótó? Mas como, 
se ele não tem jeitinho nenhum?

António: Olha aqui uma joaninha, 
que gira, vou pegar nela e andar 
com ela na mão: “joaninha voa voa, 
que o teu pai foi a Lisboa…”.

Luísa: Tem cuidado António que a 
joaninha está assustada.
 Olá joaninha como te chamas?

Pintinhas: Olá, eu sou a Pintinhas, 
pelo menos é assim que todos me 
tratam. E tu como te chamas?

Luísa: Eu sou a Luísa.
 Ó António, deixas-me ficar um 
bocadinho com a joaninha na 
minha mão?
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António: Sim Luísa, está bem.
 Vai lá ter as tuas conversas 
imaginárias com os bichinhos, 
mas não faças como de costume. 
Deixas-me virar costas e devolves os 
bichinhos à Natureza.

Luísa: Não te preocupes, eu só 
vou brincar um nadinha com a 
Pintinhas.

Pintinhas: Aquele rapaz é um tonto, 
andava tão depressa que eu até 
já estava a ficar com muito medo, 
assim meia zonza e um pouco 
desorientada.

Luísa: Não tenhas medo, nós 
amamos a Natureza e respeitamos 
o direito à vida de todos os seres, 
somos amigos do Planeta.
 Se quiseres ir embora já podes.

Pintinhas: Não, agora estou bem e 
até quero ficar aqui um bocadinho 
a falar contigo Luisinha. O que 
estão aqui a fazer estes humanos 
todos?

Luísa: Viemos juntos limpar a floresta 
que está muito poluída e suja.

Pintinhas: Lá isso é verdade. Às 
vezes vêm para aqui uns humanos 
que fazem fogueiras, comem umas 
coisas esquisitas que cheiram mal 
e no fim atiram tudo para o chão 
e vão-se embora. Quem gosta 
disso são os ratos, que assim que 
os humanos desaparecem daqui, 
correm que nem ratos a ver qual 
deles apanha as melhores sobras.

Luísa: Tens razão no que dizes 
Pintinhas e eu até me sinto 
envergonhada pelos seres da 
minha espécie, por deixarem tão 
má impressão aqui.

Pintinhas: Não te preocupes, eu 
bem vejo que vocês são diferentes 
desses humanos. São diferentes de 
alguns que acendem fogueiras para 
assar animais para comer e às vezes 
vão embora sem as apagar. Já uma 
vez provocaram aqui um grande 
incêndio que devorou milhares de 
árvores, foi uma tragédia 

Luísa: Que vergonha Pintinhas, 
desculpa a minha espécie, é 
mesmo muito cruel e irresponsável.
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Pintinhas: Não tens que me pedir 
desculpa Luisinha, tu e os teus 
amigos não são desses, bem pelo 
contrário, vejo que sois responsáveis 
e amigos da floresta e da Natureza.

Luísa: Foi um prazer conhecer-te 
Pintinhas, mas agora tenho que ir 
ajudar os meus amigos a continuar 
a limpeza da floresta. Se quiseres 
podes hospedar-te aqui no meu 
ombro e fazer-me companhia.

Pintinhas: Sim Luisinha, muito 
obrigada.
Vou ficar aqui no teu ombro um 
pouquinho mais contigo, mas 
depois não me posso afastar muito, 

tenho os meus parentes por aqui 
próximo e não os posso perder de 
vista.

Luísa: Quando quiseres levanta voo 
e vai à tua vida querida Pintinhas.
  
Narrador: As brigadas da Escola 
dos Campos Verdes e os escuteiros 
uniram-se e começaram com todo 
o entusiasmo a recolher lixo que as 
pessoas foram deixando na floresta 
ao longo de meses ou talvez mesmo 
anos. 
Havia de tudo como na praia, 
embalagens de plástico, latas de 
conserva vazias, garrafas de vidro, 
enfim, uma panóplia de resíduos 
potencialmente perigosos, quer 
para os turistas e visitantes do 
parque natural, como para a 
preservação da própria floresta, 
pelo risco de ignição e eventuais 
incêndios, que metais e vidros 
podem provocar ao refletir os raios 
do Sol.
Ao cabo de três horas muito 
divertidas e animadas com 
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as risadas e travessuras da 
pequenada, sempre sob o olhar 
atento dos guardas da GNR e 
a vigilância dos bombeiros e a 
colaboração dos escuteiros, a 
missão foi dada por concluída pelo 
chefe Pena e pela Professora Luz.

Professora Luz: Meus queridos, 
mais uma vez me deixam muito 
orgulhosa de vós. Foi uma jornada 
esplêndida.
A missão que cumprimos hoje 
aqui foi muito importante. Sabem 
que quando arde uma floresta as 
consequências não são só aquelas 
que nos atingem no momento, mas 
acontece muita coisa depois que é 
realmente terrível para o ambiente, 
sobretudo no que diz respeito às 
alterações climáticas.
Por isso, meus queridos, devemos 
apostar na mobilidade suave e 
sustentável, quer dizer, andar mais 
a pé e de bicicleta e utilizar os 
transportes públicos. E claro, evitar 
tudo o que polui e lança CO2 na 
atmosfera, piorando o efeito estufa. 

Bem, mas agora 
vamos ver o que 
ainda resta nas 
mochilas e vamos 
partilhar com os 
nossos amigos 
escuteiros, com 
os senhores 
guardas e com 
os soldados da 
Paz.

Chefe Pena: Muito obrigado, mas 
nós também queremos entrar 
nessa partilha e dar a provar as 
nossas especialidades.

Sargento Gorete: Já que estamos 
numa de partilha, a GNR também 
quer entrar nisso e mostrar o que 
vale na Arte de bem cozinhar. 
Ora aqui têm umas pataniscas, 
uns bolinhos de bacalhau, uns 
pedacinhos de broa de milho, umas 
azeitoninhas e um suminho de 
laranja natural…

Comandante Lourenço: Então mas 
querem lá ver que os bombeiros 
não são bons no improviso 
gastronómico? Pois vão ter de 
provar estas saladinhas de grão de 
bico, esta aqui que é de feijão frade 
com cebolinha picada e ainda esta 
que é de milho. Mas depois destas, 
ainda temos aqui uns mirtilos e 
uma saladinha de fruta que é de 
comer e chorar por mais.

Professora Luz: Mas que banquete.

Chefe Pena: Tem razão é mesmo 
um banquete. Mas o melhor de 
tudo, é estarmos aqui todos unidos 
por esta causa, a confraternizar 
e a partilhar, rodeados por estas 
magníficas árvores frondosas que 
nos dão esta frescura e sombra e 
nos convidam a encher o peito de 
ar puro e a desfrutar de todos estes 
aromas da floresta.
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Professora Luz: É de facto 
extraordinário. Temos de nos 
encontrar mais vezes. Mas por hoje 
já foi bom, agora está na hora de 
regressar a casa.
Amanhã logo de manhã cedinho 
teremos outra aventura e mais uma 
jornada nesta semana antes das 
férias. Amanhã vamos à montanha.

A turma: Montanha, montanha, 
montanha!... 

Narrador: Ordeiramente, mas 
descontraídas e felizes, as crianças 
tomaram os seus lugares no 
autocarro e regressaram a casa. Ao 
longo do percurso, a professora Luz 
voltou a falar-lhes das alterações 
climáticas e das medidas que estão 
a ser tomadas para mitigar os seus 
efeitos.
No dia seguinte, bem cedinho, à 
hora marcada lá começaram a 
chegar à escola, onde a Professora 
Luz os aguardava novamente.
Quando já estavam todos dentro 
do autocarro, foi dada a partida e lá 
rumaram à montanha.
À chegada, no centro de 
observação e interpretação, 
esperavam o grupo, dois técnicos 
do ICNF que seriam os guias para 
aquela jornada na montanha.

Professora Luz: Bom dia 
Margarida, bom dia Leonor. Por 
onde começamos?

Margarida: Ó Luz, estivemos a 
pensar e talvez fosse interessante 

para os miúdos visionar um filme 
que recebemos esta semana, e 
que só projetamos ontem para 
testar e correu muito bem. É muito 
interessante, é interativo e bastante 
pedagógico, porque retrata as 
riquezas desta montanha, quer a 
biodiversidade, como as belezas 
paisagísticas que depois os miúdos 
podem ver ao vivo com os seus 
próprios olhos.

Professora Luz: Excelente, parece-
me muito bem. Vamos a isso então.
Meninos, sigam a Margarida e a 
Leonor para irmos ver um filme.

Leonor: Meus meninos, antes de 
começarmos quero dizer-vos que 
além dos técnicos do Instituto da 
Conservação da Natureza e das 
Florestas, sois os primeiros visitantes 
da montanha a visionar este filme 
que foi realizado com tecnologia 
4D, tem efeitos especiais e até 
asperge aromas e vapores sobre o 
público. Por isso vos quero avisar já 
para não se assustarem, é que às 
vezes dá a sensação que estamos lá 
no meio da ação.
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Serafim: Se é assim, foi feito 
para mim. Eu gosto de filmes de 
aventura e de ação, gosto de sentir 
emoção…

Clara: Serafim, chiu! Fica caladinho 
e vamos ver o filme que é um 
documentário.

A turma: Uau… Chi… Hei… Hum…

Margarida: Então gostaram?

A turma: Sim!... (palmas)

Leonor: Agora que já sabem 
muitas coisas sobre esta magnífica 
montanha, tenho a certeza que vão 
olhar para ela e ver tudo com outros 
olhos, dando atenção a aspetos e a 
pormenores que não dariam se não 
tivessem visto este filme.
Como vamos fazer alguns trilhos 
em que é preciso ter algum cuidado 
e ir com a máxima atenção, até 
para desfrutarmos de tudo muito 
bem, vamos seguir em três grupos, 
mas sempre todos juntos um grupo 
atrás do outro.

Eu saio na frente, a seguir vai a Luz 
e depois a Margarida e cada adulto 
será seguido por um grupo de 
alunos, combinado?

A turma: Combinado!...

Professora Luz: A partir de agora, a 
nossa guia é a Leonor. Obedeçam 
às ordens dela. Paramos sempre 
que ela disser, para ver o que 
houver para ver e para reabastecer 
as nossas energias, com líquidos e 
sólidos.

Margarida: Lá no cimo vamos 
beber numa fonte, água mineral 
natural e muito fresquinha.

Raquel: Água?

António: Não!... Querias sumo de 
laranja ou néctar de pera, queres 
ver?

Professora Luz: Vá meninos, 
deixem-se de picardias, e deem 
mas é atenção aa Leonor e à 
Margarida e desfrutem das 
maravilhas que vos oferece esta 
fabulosa paisagem. Mas atenção, 
nunca se afastem do grupo. É 
que  se alguém se perder, só será 
possível fazer buscas durante o dia, 
e a montanha também tem os seus 
riscos, principalmente à noite.
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No alto da montanha,
Há um moinho de vento,
Que gira noite e dia,

No a l t o  da montanha

Mói a farinha branca,
Para fazer o pão,
Usando a sua energia.

Ninguém imagina,
Como é inesquecível,
pra quem vai lá cima,
essa experiência incrível.

Não percas nenhuma imagem,
Que te vai dando a paisagem,
Consoante a luz do dia.

Serpenteada pelo rio,
Que contorna como um fio,
De azul fantasia.

Vencer o desafio,
Do calor ou do frio,
Para ver a paisagem.

E quem me acompanha, 
Quando subo à montanha, 
É a minha coragem.

E quem me acompanha, 
Quando subo à montanha,
É a minha coragem.
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E quem me acompanha, 
Quando subo à montanha, 
É a minha coragem.

E quem me acompanha, 
Quando subo à montanha,
É a minha coragem.

A dourar o horizonte,
É tão bonito de ver,
Já ao entardecer,
Esse belo pôr do Sol,
Que na linha do Mar,
Parece ir a deitar.

Ninguém imagina,
Como é inesquecível,
pra quem vai lá cima,
essa experiência incrível.

Ao fundo vejo um prado,
Viçoso e verdejante,
Onde pastam os cavalos,

No céu já iluminado,
As estrelas cintilantes,
Parecem querer chamá-los.

Refrão: 
Vencer o desafio,
Do calor ou do frio,
Para ver a paisagem.

E quem me acompanha, 
Quando subo à montanha, 
É a minha coragem.

E quem me acompanha,
Quando subo à montanha,
É a minha coragem.

Ninguém imagina,
Como é inesquecível,
pra quem vai lá cima,
essa experiência incrível.

Vencer o desafio,
Do calor ou do frio,
Para ver a paisagem.

E quem me acompanha,
Quando subo à montanha,
É a minha coragem.

E quem me acompanha, 
Quando subo à montanha, 
É a minha coragem.
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Leonor: Vamos fazer aqui mais 
uma paragem e se tiverem 
qualquer coisa para mastigar 
aproveitem. 
Água para beber não falta, podem 
ir ali e naquela fonte vão beber uma 
água pura, cristalina e mineral. É 
uma maravilha, uma dádiva da 
Natureza.

Professora Luz: Estão cansados 
meninos?

A turma: Cansados?... Sim!... Mas 
contentes…

Margarida: Mas agora falta pouco 
para chegarmos ao fim do último 
trilho.

A turma: Hei…Hei…

Margarida: Quer dizer, ainda 
falta pelo menos mais 
uma meia horinha de 
caminho até chegarmos 
à outra porta da 
montanha.

Clara: E não há 
mais moinhos para 
fotografar?

Leonor: Sabes que os 
moinhos estão quase 
sempre nos pontos mais 
altos para aproveitarem 
bem os ventos. E olha 
que não é tarefa fácil 
levar os sacos do 
grão lá para o alto da 

montanha e trazê-los com a farinha 
de volta para a povoação.

Alice: Leonor, tens alguma ideia da 
electricidade que as pessoas aqui 
poupam a moer a farinha?
Leonor: Francamente não te posso 
responder, mas penso que isso 
embora seja importante, o que 
mais importa é que se utiliza uma 
energia limpa, renovável e gratuita 
que não polui o ambiente.

Rita: Essa é a energia eólica.

António: A Ritinha acabou de 
descobrir a pólvora.

Clara: Sêca, essa foi mesmo muito 
sêca. Vais ter um grande futuro 
como humorista.
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Professora Luz: Clara, o teu irmão 
não pensou, mas ele sabe bem 
quais foram as bondosas intenções 
de Alfred Nobel quando descobriu 
a pólvora.

António: Professora, desta vez 
a Clara tem razão. E eu não me 
esqueço daquela aula em que a 
Professora nos explicou porque 
razão o existe um prémio para os 
grandes defensores da Paz com o 
nome do Senhor Nobel.
 
Margarida: Hoje já não temos 
tempo porque o Sol já está ali 
do lado do Mar e dizer que está 
cansado e que quer ir dormir, 
senão ainda vos ia mostrar uma 
nória que move um moinho de 
água e que está enquadrado num 
cenário natural muito bonito onde 
o rio tem uma força extraordinária, 
com a corrente a atingir uma 
velocidade impressionante. Nem os 
desportistas radicais se aventuram 

a descer aqueles rápidos. Para a 
próxima vamos lá ver esse lugar.

Professora Luz: Combinado 
Margarida, mas agora, temos de ir 
andando para não nos atrasarmos. 
Vejam este vale imenso e como é 
bonito este cenário verdejante.

Luísa: Professora que ave é aquela 
ali naquela direção?

Leonor: Ali na direção daquelas 
fragas?

Luísa: Sim essa.

Leonor: Que sortuda! Acabas de 
descobrir uma das águias imperiais 
que vivem nesta montanha e são 
protegidas pelos nossos serviços.

Serafim: É aquela águia imperial 
que vimos no filme?
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Margarida: Não sabemos se é 
mesmo aquela, mas aquela é 
uma das dezasseis águias que 
existem nesta montanha e são 
monitorizadas pelos nossos 
biólogos.

Professora Luz: E já se vê ali ao 
fundo a estrada. Acho até que já lá 
está o autocarro à nossa espera.
Margarida, vocês agora vêm 
connosco e nós vamos deixar-vos no 
ICNF.

Leonor: Não te preocupes Luz, 
também já lá deve estar alguém 
com os cavalos a aguardar por 
mim e pela Margarida para 
regressarmos ao instituto. 

Professora Luz: Meus queridos, 
chegamos ao fim, digam adeus 
e agradeçam à Margarida e aa 

Leonora amabilidade que tiveram 
em mostrar as belezas deste belo 
território.

A turma: Obrigado, muito obrigado! 
Iéh!...

Professora Luz: Leonor, Margarida, 
juntem-se aqui a nós e vamos 
terminar em festa de forma 
divertida e alegre este magnífico 
dia… tirando uma fotografia de 
conjunto para depois partilharmos.

Narrador: A professora Luz, 
as crianças e os seus amigos, 
Margarida e Leonor, juntaram-se 
no miradouro de onde se tinha uma 
vista deslumbrante sobre o vale 
que ladeava a montanha e juntos 
celebraram o seu amor à Natureza, 
elegendo o Planeta como a sua 
verdadeira escola. 
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Pra chegar às vossas casas,
Estas canções ganham asas,
Com um truque de magia,
Cada letra uma lição,
Um conceito, uma noção,
Que vos dá sabedoria.

A m inha esco l a  é  o  P laneta

Unidos como os irmãos,
Que nunca se querem sós,
Vamos dar as nossas mãos,
E unir a nossa voz.

Vós tendes engenho e arte,
Pra levar a toda a parte,
nas asas desta canção.
As mensagens que agora,
Levareis pela vida fora,
Com empenho e ambição.

E agora para acabar,
Vamos juntos relembrar,
Precisamente o refrão,
Da nossa primeira canção.

A minha escola é o Planeta,
A professora a luz do Sol,
E a biblioteca a Natureza.

Vou aprender com a borboleta,
Com a joaninha e o caracol,
Que toda a vida tem beleza,

A minha escola é o Planeta,
A professora a luz do Sol,
E a biblioteca a Natureza,
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Vou aprender com a borboleta,
Com a joaninha e o caracol,
Que toda a ida tem beleza.

Sempre a cantar e a dançar,
Movidos p‘la confiança,
De quem sabe acreditar,
Num futuro de esperança.

Com toda essa energia,
Da tua imaginação,
Viverás com alegria,
Se seguires o coração.

E o coração te diz,
Para escutares o vento,
Voando livre e feliz,
Nas asas do pensamento.

A minha escola é o Planeta,
A professora a luz do Sol,
E a biblioteca a Natureza.

Vou aprender com a borboleta,
Com a joaninha e o caracol,
Que toda a vida tem beleza, 
que toda a vida tem beleza, 
que toda a vida tem beleza…
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