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Ref. 65003 Fantoches APRENDER A CONVIVER   
         
CONTEUDO 
Conjunto de 9 fantoches com um CD ÁUDIO MP3 que contém uma gravação completa de 2 contos 
clássicos adaptados: “O Patinho Feio e a Tolerância” e “Pinóquio e as Mentiras”. O CD MP3 inclui um 
guião com os textos dos contos e um guia pedagógico com actividades escolares relativas à educação de 
valores. 
Este material ajuda a promover atitudes de respeito, tolerância e igualdade, assim como a trabalhar o 
sentido de responsabilidade, as mentiras e as suas respectivas consequências. 
A duração aproximada de cada conto é de 10 minutos. O CD dispõe de vários idiomas visando a 
aprendizagem de outras línguas. O CD permite ao professor representar os contos sem necessidade de 
narrá-los, bastando para isso pôr a tocar o CD ÁUDIO e mover os títeres e seguir as instruções do guia! É 
muito simples e prático! 
 
INSTRUÇÕES DE USO E DECORAÇÃO 
No guia, todas as indicações referentes ao espaço incluem a parte posterior do teatro e a parte de trás do 
fantoche, de frente para o público.  
No guia, os diálogos das personagens que surgem em cena pelo lado direito do palco e que são para colocar 
na mão direita, descrevem-se no texto do lado direito. 
 
A melhor forma de sujeitar os títeres, para obter o máximo aproveitamento do movimento, é colocar o dedo 
polegar num dos seus braços, os dedos médio e indicador na cabeça, e os dedos anelar e mínimo no outro 
braço. Os movimentos dos títeres permitem expressar diversas emoções. Por exemplo: 

- com os braços: aplaude-se, cumprimenta-se, acaricia-se, expressa-se alegria e excitação mediante 
movimentos rápidos, chora-se tapando a cara com os braços, etc. 

- com a cabeça: fala-se, anui-se, etc. 
- com o corpo: nega-se através de movimentos 

 
Recomenda-se ler atentamente cada conto incluído no guia, assim como ouvir a representação do conto no 
CD ÁUDIO MP3, e fazer um ensaio com os títeres antes de levar à cena o conto.  
 
A representação pode também ser feita sem o CD, lendo os textos do guia.  
 
 
Cenário “O Patinho Feio e a Tolerância”:  
 

− Cena 1, O VERÃO: Uma quinta onde vivem vários animais e ao fundo vê-se um tanque. Paisagem 
de Verão. 

− Cena 2, O OUTONO: Do lado direito o cenário de um bosque, do lado esquerdo o cenário de uma 
casa de madeira. Paisagem de Outono. 

− Cena 3, O INVERNO: Um lago de água gelada, excepto num pequeno circulo no centro. Paisagem 
de Inverno. 

− Cena 4, A PRIMAVERA:  A casa do agricultor encontra-se do lado esquerdo do cenário. Paisagem 
de Primavera. 

 
Cenário “Pinóquio e as Mentiras”:  
 

− Cena 1, GEPETO NA CARPINTARIA: Uma carpintaria onde se vêem ferramentas penduradas. 
− Cena 2, PINÓQUIO VAI À ESCOLA: Rua em que se vê a casa de GEPETO de um lado e a escola 

do outro. 
− Cena 3, PINÓQUIO NO MAR: Um cais com barcos amarrados, o mar com uma baleia e o GRILO 

FALANTE preso no cenário (utilizar lápis e plasticina). 
− Cena 4, PINÓQUIO TRANSFORMA-SE NUM MENINO DE VERDADE: A carpintaria de 

GEPETO da primeira cena. 
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ACTIVIDADES PARA TRABALHAR A AUTO-ESTIMA   
 
INTRODUÇÃO  
O conto d’ "O Patinho Feio” serve de ferramenta para podermos levar a cabo actividades que trabalhem a 
auto-estima, assim como o respeito pelos outros e a tolerância face à diferença. Por um lado, o conto ensina-
nos a aceitarmo-nos tal como somos (tão necessário numa sociedade cada vez mais centrada na imagem e 
no consumismo). Por outro lado, ensina-nos a ver que ser diferente não é um problema e que esta realidade 
está cada vez mais presente. 
 
Como ponto de partida podemos determinar estes objectivos: 

− Aprender a identificar as qualidades pessoais de cada um;  
− Aprender a expressar as qualidades dos outros e 
− Reconhecer a diferença como algo positivo. 

 
ACTIVIDADE 1: Somos a família pato. 
O/a professor(a) é a mamã pata e os alunos são os patinhos.   
Primeiro seguem-na e, quando ela der a ordem, agrupam-se por características físicas (cor do cabelo, 
olhos). 
 
ACTIVIDADE 2: Todos iguais, todos diferentes. 
Uma criança segura a marioneta do Patinho Feio e outra a do Patinho Irmão. 
Descrevem-se à vez e explicam aquilo que melhor sabem fazer 
(somos todos diferentes mas todos temos qualidades positivas). 
 
ACTIVIDADE 3: Antes e agora: convertemo-nos em cisnes.  
Trazemos fotos de quando éramos mais pequenos.  
Cada criança conta as mudanças físicas e as coisas que não sabia fazer e que agora sabe.  
Contamos também aquilo que gostaríamos de aprender. 
(Com o tempo, todos podemos aprender mais coisas). 
 
ACTIVIDADE 4: Ajudamos os outros. 
Representamos situações nas quais uma criança tem um problema e outra tem de a ajudar a encontrar 
uma solução. 

 
ACTIVIDADES PARA TRABALHAR A MENTIRA NAS CRIANÇAS  
 
INTRODUÇÃO  
Durante a infância, as motivações para mentir variam. Numa primeira fase, é difícil para as crianças 
distinguir as diferenças entre a fantasia e a mentira. Este seria o principal objectivo a trabalhar: tratá-las 
com naturalidade e tentar aproximar a criança da realidade.  
À medida que crescem, aprendem a usar a mentira para evitar o castigo ou para conseguirem algo (às vezes, 
o protagonismo). Neste caso, devemos fazer com que eles vejam quais são as consequências das suas 
mentiras, o mal que podem fazer aos outros e que uma mentira leva a outra mentira.   
Para trabalhar a sinceridade, um bom recurso pode ser associá-la à coragem. Para se dizer a verdade tem de 
se ser corajoso.  
 
DISTINGUIR A MENTIRA DA FANTASIA 
 

ACTIVIDADE 1: Verdadeiro/Falso. 
Primeiro, o/a professor/a diz frases, umas verdadeiras e outras falsas, como por exemplo: 

- O quadro é amarelo. 
- À noite vemos o sol. 
- Os elefantes são cinzentos, etc. 

À vez, os alunos passam a marioneta do Pinóquio e mostram o lado com o nariz normal quando a 
frase é verdadeira e o lado com o nariz grande quando a frase é falsa. 
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ACTIVIDADE 2:  
Numa fase seguinte, podem ser as crianças a inventar as frases verdadeiras ou falsas. 

 

A MENTIRA COMO FORMA DE EVITAR O CASTIGO  
 

ACTIVIDADE 3 
Com a ajuda das marionetas, colocar em cena a mentira do Pinóquio no final da cena 2. Depois, 
pergunta-se às crianças: 

− Por que acham que o Pinóquio mente a Gepeto sobre quem lhe roubou as moedas? 
− Terá medo que o Gepeto se zangue?  
− Como te sentirias se te acusasse de roubar as moedas?  
− Que achas que o Gepeto teria dito ao Pinóquio se este lhe tivesse contado a verdade? 
− Teria ajudado o Pinóquio a resolver o problema? 

 
AS CONSEQUÊNCIAS DA MENTIRA. A CORAGEM DE DIZER A VERDADE 
 

ACTIVIDADE 4 
Um aluno pega na marioneta do Pinóquio e representa uma das mentiras de que se lembra que o 
Pinóquio disse. 
Fazemos as crianças reflectir perguntando:  
   O Pinóquio conseguiu algo de bom com esta mentira? 
  As suas mentiras fizeram com que outras pessoas se sentissem mal? 
Repete-se esta actividade usando outra mentira do conto que outro aluno se lembre. 

 
ACTIVIDADE 5 
Usamos situações da vida quotidiana da criança nas quais um conflito gera uma mentira.  
 
Situação 1. 
Os meus pais fizeram um bolo e deixaram-no a arrefecer na cozinha. Quando voltaram, o bolo tinha 
desaparecido e perguntaram quem é que o tinha comido. 
 
Situação 2. 
Uma criança está a chorar porque o amigo o empurrou.  Aparece a professora e pergunta-lhe quem 
foi. 
 
Situação 3. 
Duas crianças brincam com uma boneca na sala de aula. Passado um bocado, a boneca aparece 
rasgada. 
 
Depois de se apresentar cada uma das situações, damos às crianças várias opções de resposta: 

1. Não fui eu. 
2. Não fui eu, foi outro menino. 
3. Fui eu. Foi sem querer. 
4. Fui eu. Vou tentar não fazer isso outra vez. 

 
Destas opções, terão de distinguir a que provoca mais mágoa nos outros e a que os torna mais 
corajosos. 
 
A criança que está a representar assume a sua responsabilidade e diz a verdade.  
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O Patinho Feio 
 
 

CENA 1: O VERÃO 
 

 

Mão esquerda Mão direita 
MAMÃ PATA  PATINHO (com colete) 

 PATINHO FEIO (com colete) 
 

 

Cenário: Uma quinta onde vivem vários animais e ao fundo vê-se um tanque.  A paisagem representa o Verão.  
 
(A MAMÃ PATA surge da direita e atravessa o cenário) 
MAMÃ PATA: Ai, estou tão nervosa! Estive o Verão todo a chocar os meus ovos e acho que estão finalmente quase 
a sair! Siiim, olhem! Já estão a nascer! 

  
(Aparece duas vezes um PATINHO COM COLETE que recebe um beijo da MAMÃ PATA) 

PATINHO: Quá, quá! 
MAMÃ PATA: Anda cá meu filhinho, que te dou um beijinho. muak, muak. Vamos! Toca a nadar!  
(O PATINHO vai pela esquerda e volta a entrar por debaixo do cenário) 
MAMÃ PATA: E… o segundo! muak, muak. Vamos! Toca a nadar também! 
(O PATINHO vai-se embora e ouve-se um barulho de chapinhar) 
 
MAMÃ PATA: Que bom! Já só falta um ovo! É o maior de todos, mas está a demorar muito a sair! 
(Música: A MAMÃ PATA anda de um lado para o outro impaciente) 
MAMÃ PATA: Já está a sair! Siimm!Vejo o biquinho dele a aparecer na casca do ovo! 
 
(Aparece o PATINHO FEIO) 

PATINHO FEIO: ¡Crac, crac! 
MAMÃ PATA: Eh lá, este patinho é muito maior e as suas penas são cinzentas, em vez de amarelas.  Que bonito! É 
diferente! muak, muak. Vamos! Vai nadar com os teus irmãos! 
(O patinho feio vai-se embora) (Barulho de chapinhar) 
 
MAMÃ PATA: Estou tão orgulhosa por ver os meus filhos a nadar no tanque, embora o maior esteja um pouco 
afastado dos outros. 

 
(Surge um PATINHO da esquerda) 

PATINHO: Mamã, porque é que um dos meus irmãos é tão diferente? Nós somos todos amarelos e ele é 
cinzento, grandalhão e, na verdade, é um pouco feio. 

MAMÃ PATA: Não fales assim do teu irmão. É muito carinhoso, grande e forte… Gosta muito de ti, sabias? 
PATINHO: Mas mamã, todos os animais da quinta dizem que ele não pode ser nosso irmão e que não 
querem que alguém tão estranho esteja connosco. 

MAMÃ PATA: Meu querido, somos todos diferentes. Uns maiores, outros com mais pêlo…. E temos de nos aceitar 
uns aos outros. Lembras-te de quando ficaste sozinho no tanque e o teu irmão te foi buscar para te levar a casa? 
Estavas bastante assustado e ele ajudou-te muito. 

PATINHO: Sim, mas já me tinha esquecido. (Fica a pensar durante uns segundos) Hummm… tens razão, 
temos de nos aceitar tal como somos. 

 
(O PATINHO vai-se embora e aparece o PATINHO FEIO) 
MAMÃ PATA: Passa-se alguma coisa? Estás triste? 

PATINHO FEIO: Todos se riem de mim. Dizem que sou muito feio e não querem brincar comigo. 
MAMÃ PATA: Não te preocupes filho, amanhã é outro dia. Vamos dormir que já é tarde. 
(A Mamã Pata sai pela direita) 

 
PATINHO FEIO: Não aguento mais! Sou diferente e por isso não gostam de mim, por isso vou-me 
embora antes que o sol se ponha. 

 
(Sai pela esquerda em passo apressado) 
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CENA 2: O OUTONO 

 

 

Mão esquerda Mão direita 
GATO PATINHO FEIO (com colete) 

  
 

 

Cenário: Do lado direito o cenário de um bosque, do lado esquerdo o cenário de uma casa de madeira. A paisagem 
representa o Outono. 
 
(O PATINHO FEIO surge da direita) 

PATINHO FEIO: Ufff! Estou muito cansado! Já estou a andar há muitos dias, para ver se encontro 
alguém neste bosque que me ajude. Já chegou o Outono, começa a fazer frio e não encontro um sítio para 
me abrigar. Brrrr! Tenho saudades da minha família. Oxalá algum dia os volte a ver! 

 
 (Música) 
(O PATINHO FEIO vai para o outro lado do cenário, onde encontra a casa de madeira) 

PATINHO FEIO: Que sorte! Vejo aqui uma casinha de madeira. Talvez viva lá alguém que me ofereça 
um sítio quentinho onde possa dormir. 

(O PATINHO FEIO aproxima-se mais da casa, mas precisamente antes de chegar surge o GATO da esquerda e 
tapa-lhe a passagem) 
 

GATO: Onde é que pensas que vais, animalzinho rechonchudo e muito feio? 
PATINHO FEIO: Apenas procuro um sítio onde ficar, para poder passar o Inverno frio que já está a 
chegar. 

GATO: Ouve, pequena bola de penas, nesta casa vive uma velhinha que trata de mim, se eu lhe mantiver a casa sem 
ratos. Por isso, se queres ficar, terás de demonstrar que és um bom caçador de ratos. Aprende comigo e vê como se 
faz…miau!... miau! (Ouve-se um miar muito forte ao mesmo tempo que o gato dá um grande salto, fingindo caçar 
um rato) 

 
PATINHO FEIO: Bem, posso tentar. Creeau! Eh! Eh!… ai! (O PATINHO FEIO tenta miar e dar um 
salto, mas a única coisa que consegue é engasgar-se, começar a tossir e dar uma pancada) 

 
GATO: Ha, ha, ha! Assim, como pretendes caçar ratos? Não tens nada a fazer aqui, terás de te ir embora! E não 
voltes! 
 
(O PATINHO FEIO fica sozinho no meio do cenário, enquanto o gato sai pela esquerda) 

PATINHO FEIO: Estou farto de que todos me rejeitem por ser diferente, mas não vou parar até encontrar 
um lugar onde me aceitem tal como sou. 

 
(O patinho feio começa a andar e desaparece do cenário) 

 

 

 

 

CENA 3: O INVERNO 
 

 

Mão esquerda Mão direita 
AGRICULTOR PATINHO FEIO (com colete) 

 

 

Cenário: Um lago de água gelada, excepto num pequeno círculo no centro.  Paisagem de Inverno.  
 

(Aparece o PATINHO FEIO a tiritar de frio) 
PATINHO FEIO: Não sei o que fazer, brrr, brrr! Tenho tanto frio! Já se nota que chegou o Inverno! Brrr, 
brrr! A água está a congelar e terei de fazer cada vez mais força para nadar. Estou tão cansado! 

 
(Surge da esquerda o AGRICULTOR e de repente pára à frente do PATINHO FEIO. Olha-o surpreendido e dirige-se 
ao público, dizendo:) 
AGRICULTOR: Ui! O que temos aqui? Parece um patinho a dormir. O que fará aqui tão sozinho? Se não o 
recolher, o lago ficará gelado e o patinho morrerá. (Com voz forte) Patinho, acorda!  
   
(O PATINHO FEIO tirita sem falar e está encostado ao caixilho do cenário) 
 PATINHO FEIO: Brrrrrrrr, brrrrrrrr! 
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(Agora o AGRICULTOR dirige-se ao PATINHO FEIO, gritando) 
AGRICULTOR: Patinho, acorda! (para o público) Meninas e meninos, ajudem-me a acordá-lo! Contamos até três e 
chamamo-lo, combinado? Um, dois, três: Patinho, acorda! 

PATINHO FEIO: (Com voz cansada) Brrrrrrr, tenho muito frio e estou muito cansado... brrrrrr! 
AGRICULTOR: Vem, vou levar-te para a minha quinta. 
(O AGRICULTOR segura o PATINHO FEIO com os dois braços) 
(Ouve-se um canto de aves e o AGRICULTOR pára. O PATINHO FEIO levanta a cabeça até cima) 

PATINHO FEIO: Que tipo de aves são estas que estão a passar a voar? 
AGRICULTOR: São cisnes que passaram o Outono no bosque e, agora que chega o Inverno, viajam para outros 
lugares em busca de calor. 

PATINHO FEIO: São tão bonitos! Gostava tanto de ser como eles! 
 
(O AGRICULTOR E O PATINHO continuam o seu caminho e chegam à quinta, que surge do lado esquerdo) 
AGRICULTOR: Já chegámos. Podes passar aqui o Inverno até que recuperes e aprendas a voar. Quando acabarem 
os dias frios e chegar a Primavera, o sol derreterá o gelo do lago e poderás nadar sem quaisquer problemas. 

PATINHO FEIO: Muito obrigado. Até agora todos me tinham rejeitado. Sem a tua ajuda, não sei o que 
seria de mim. 

 
 
 
 

CENA 4: A PRIMAVERA 
 

 

Mão esquerda Mão direita 
MAMÃ PATA PATINHO FEIO (sem colete) 

 
 

Cenário: Um fundo de Primavera. A casa do agricultor ainda do lado esquerdo do cenário. 
 

(Ouve-se um bando de cisnes) (Aparece o PATINHO FEIO já transformado num CISNE sem colete) 
CISNE: Finalmente o gelo derreteu e o sol já aquece! Cresci e estou maior. Sinto que as minhas asas estão 
mais fortes e finalmente posso voar.  

(Surge da esquerda a MAMÃ PATA, passando ao longe sem reconhecer o seu filho) 
(O cisne dirige-se à sua mamã com a voz muito estranha:) 

CISNE: Não sabes quem sou? Olha bem para mim, não me reconheces? 
MAMÃ PATA: Na verdade, não. Nunca tinha visto uma ave tão bela como tu, embora a tua voz me seja familiar… 

CISNE: (Com uma voz surpreendida) Não pode ser! Eu sou teu filho. Sou o patinho diferente! Aquele com 
quem todos gozavam na quinta. Lembras-te?  

MAMÃ PATA: Sim! Tens razão! Tens a voz do meu filhinho, mas cresceste imenso. Continuas diferente e agora 
transformaste-te num cisne maravilhoso. Anda cá, querido filho, e dá-me um abraço muito forte. 
(Música) (Abraçam-se e separam-se) 

CISNE: Agora percebo tudo. Agora sei porque era tão diferente dos meus irmãos. Nunca fui feio nem 
bonito, mas simplesmente diferente. Por fim, compreendi a minha vontade de voar quando vi aquele bando 
de cisnes pela primeira vez. 

MAMÃ PATA: E eu estou convencida de que te deves juntar a eles e ser feliz. 
CISNE: É o que farei. Obrigado, mamã. Adeus. Voltaremos a ver-nos em breve. Dá-me um abraço forte, 
mamã. 
 

(Ouve-se o bando de cisnes com a música de fundo) (O CISNE e a MAMÃ PATA fundem-se num abraço de 
despedida e cai o pano) 

 
 
 

Fim 
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Pinóquio 

 
CENA 1: GEPETO NA CARPINTARIA 

 
 

Mão esquerda Mão direita 
PINÓQUIO GEPETO 

 FADA AZUL 
 GRILO FALANTE 

 
 

Cenário: Uma carpintaria onde se vêem ferramentas penduradas.  
 
(Surge GEPETO) 

GEPETO: (dirigindo-se ao público) Olá, meninos e meninas! Chamo-me GEPETO e sou um carpinteiro 
que cria marionetas e jogos de madeira. No outro dia, deram-me um pedaço de madeira mágico e eu vou 
criar uma marioneta única no mundo! 

(GEPETO baixa-se e trabalha a madeira.  Ouvem-se os sons das ferramentas a serrar, martelar, lixar, etc.)  
 
(Ensinando a marioneta que viria a ser PINÓQUIO) 

GEPETO: Que vos parece, meninos? Ficou muito bonita, não acham? Sim, parece mesmo de verdade! Só 
lhe falta falar. 

 
(PINÓQUIO ganha vida de repente e dirige-se a GEPETO) 
PINÓQUIO: Olá! Eu sei falar, sim. 

GEPETO: (Olhando para os meninos) Será possível que esta marioneta tenha falado para mim? 
PINÓQUIO: Não sou apenas uma marioneta! Posso falar, correr e saltar! E gostaria de ter um nome… 

GEPETO: E tenho um nome para ti! O teu nome será PINÓQUIO! 
PINÓQUIO: Muito obrigado! Já tenho um nome! Agora já posso ir brincar. 
(PINÓQUIO sai correndo para o lado do cenário onde está a porta e sai de cena) 

GEPETO: Espera PINÓQUIO! Não podes ir sozinho. Não conheces nada do mundo e dos seus perigos. 
Espera!...  (Para os meninos) Ele foi-se embora!  Vou atrás dele. 

(Música enquanto GEPETO entra e sai várias vezes de cena) 
 

GEPETO: (Ofegando) Bolas, não consigo mais! Estou muito cansado. Procurei o PINÓQUIO por tooodo o 
lado e não o encontro. Espero que volte rápido para casa. 

(GEPETO vai-se embora)  
 
(PINÓQUIO aparece no outro canto do cenário e entra) 
PINÓQUIO: Ena, foi muito divertido correr por aqui! Com o que posso brincar agora? 
 
(A FADA AZUL aparece pela direita) 

FADA AZUL: Olá PINÓQUIO. O que estás a fazer? 
PINÓQUIO: Olá! Quem és tu? E como sabes o meu nome? 

FADA AZUL: Sou a FADA AZUL. Conheço o GEPETO há muitos anos e ele é muito bom homem. 
Criou-te porque sempre quis ter um filho, por isso ele não merece que te portes mal. 

PINÓQUIO: Mas eu não fiz nada de mal. Estive em casa o tempo todo aborrecido. 
FADA AZUL: PINÓQUIO, não deves dizer mentiras, porque nós, as fadas, vemos tudo. Mas ninguém te 
ensinou ainda o que está bem e o que está mal. Por isso, vou apresentar-te um amigo muito pequenino, que 
te acompanhará por todo o lado e que só a ele poderás ouvir. Ele vai ajudar-te a decidir o que deves fazer, 
mas, principalmente, vai relembrar-te que mentir não é correcto. Para que não esqueças, lancei um pequeno 
feitiço que te fará crescer o nariz cada vez que disseres uma mentira.  Sê bondoso, PINÓQUIO. Aqui te 
deixo com o teu novo amigo GRILO FALANTE. Presta atenção e, assim, o GEPETO ficará contente 
contigo. 
 

(Música mágica) (A FADA AZUL sai pela direita do cenário e o GRILO FALANTE surge pelo mesmo lado) 
  
PINÓQUIO: É claro que sim, prometo ser bondoso, não dizer mentiras e não aborrecer o GEPETO. Muito obrigado, 
FADA AZUL… Ena, olá GRILO FALANTE!  
(Bocejando) Buaahhhh… Tenho tanto sono! Vou dormir um bocadinho. Boa noite, GRILO FALANTE. 
 GRILO FALANTE: Boa noite, PINÓQUIO. 
(PINÓQUIO encosta-se no canto esquerdo do cenário e adormece.    O GRILO FALANTE vai-se embora) 
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CENA 2: PINÓQUIO VAI À ESCOLA 

 
 

Mão esquerda Mão direita 
PINÓQUIO GEPETO 

 GRILO FALANTE 
 GATO 

 
 

Cenário: Rua em que se vê a casa de GEPETO num lado e a escola no outro.  
 
(PINÓQUIO continua a dormir no lado esquerdo do cenário onde está a sua casa e GEPETO surge pelo lado 
direito) 

 
GEPETO: Ai que dormi tão mal! Estou muito preocupado com o que possa ter acontecido ao PINÓQUIO.  
(Gritando de alegria) PINÓQUIO, finalmente te encontro! (Aproxima-se de PINÓQUIO e abraça-o) 
Estava tão preocupado contigo. Ai, meu filho, não me voltes a pregar um susto destes! 

PINÓQUIO: Mas eu não quero estar em casa o dia todo sem poder brincar com os outros meninos! 
GEPETO: Tens razão. Vais para a escola que é um lugar muito divertido. Assim, vais conhecer muitos 
amigos e vais aprender muitas coisas. 

PINÓQUIO: E onde é a escola? Gostava de ir já! 
GEPETO: É aquela casa ao fundo da rua. Ali vão ensinar-te a ler e a escrever. Mas, para isso, vais precisar 
de livros. Vou vender alguns dos meus brinquedos e, assim, teremos dinheiro para comprá-los. Espera aqui 
por mim que eu volto já e promete-me que não voltas a fugir. 

PINÓQUIO: Está bem, prometo. 
(GEPETO sai em passo apressado) 

 
PINÓQUIO: Que chatice estar aqui sozinho! Tenho a certeza que se saísse um bocadinho, encontraria algo divertido 
para fazer. 
(O GRILO surge da direita) 

GRILO FALANTE: PINÓQUIO… lembra-te do que a FADA AZUL te disse. Deves prestar atenção ao 
GEPETO, que se preocupa muito contigo.  

PINÓQUIO: Claro, vou ficar aqui à espera do GEPETO. 
 
(Música) 
(O GRILO FALANTE sai pela direita e entra GEPETO pelo mesmo lado) 

 
GEPETO: Já vendi alguns brinquedos. Com estas moedas poderás comprar tudo o que for necessário para 
ires para a escola. Agora já podes ir e lembra-te, não te distraias pelo caminho e volta para casa quando a 
escola terminar. Entretanto, vou estar na carpintaria a trabalhar. 

 
(Música) 
(GEPETO vai-se embora. PINÓQUIO dirige-se à escola e, antes de chegar, surge o GATO) 
 

GATO: Olá, como te chamas? 
PINÓQUIO: Olá, eu sou o PINÓQUIO! E vou para a escola. O meu papá deu-me estas moedas para eu comprar uns 
livros para mim. 

GATO: (com voz muito interessada) Umas moedas? E vais gastá-las a comprar livros para a escola? Não 
ligues ao que o teu papá diz! A escola é uma chatice e não vale a pena estares a gastar o dinheiro em livros. 
Tenho uma ideia melhor para que o teu pai fique muito mais feliz contigo. Olha, tens de enterrar as moedas 
e deixá-las lá toda a noite.  Quando de manhã as fores buscar, elas já se terão multiplicado e terás muitas 
mais.  E então o teu papá ficará contente de verdade. 

PINÓQUIO: Está bem, vou enterrá-las aqui. 
GATO: Muito bem. Agora vamos embora. Vais ver como amanhã terás muitas mais moedas. Adeus. 

 
(Música) 
(O GATO sai pela direita e surge o GRILO FALANTE) 

GRILO FALANTE: PINÓQUIO, já te esqueceste da promessa que fizeste ao GEPETO? Essas moedas 
eram para comprar livros. Além disso, a única coisa que esse GATO quer é enganar-te e roubar-te as 
moedas. 

PINÓQUIO: Não me convences. Vou deixar as moedas onde estão e amanhã voltarei para as buscar. Adeus. 
(Cada um sai para seu lado)  

 
(O GATO surge da direita) 

GATO: Ha, ha, ha! Foi tão fácil enganá-lo! Agora vou desenterrar as moedas e vou ficar com elas. 
(O GATO sai pela direita e surge o GRILO FALANTE) 



 

 

PT 
GRILO FALANTE: (gritando) PINÓQUIO, PINÓQUIO! Corre, volta! Roubaram-te as moedas! Tens de 
ir contar tudo ao GEPETO. 

(O GRILO FALANTE vai-se embora e surge PINÓQUIO pelo outro lado) 
PINÓQUIO: (chorando) O GRILO FALANTE tinha razão e eu não lhe dei ouvidos! 
 
(PINÓQUIO aproxima-se da porta da carpintaria e surge GEPETO) 

GEPETO: O que se passa, PINÓQUIO? Por que estás a chorar? Passou-se alguma coisa na escola? 
PINÓQUIO: (com voz duvidosa) É que… é que os meninos da escola roubaram-me as moedas… e eu não pude 
comprar os livros.   
 
(Ouve-se um som mágico/sininho que representa a acção de virar o fantoche PINÓQUIO ao contrário para que 
apareça com o nariz grande)  

 
GEPETO: (surpreendido) O nariz cresceu-te, PINÓQUIO? 

PINÓQUIO: É que… é que não te disse a verdade. Eu não fui à escola e enganaram-me. 
GEPETO: Eu avisei-te, PINÓQUIO. Há muitas coisas que ainda desconheces. É importante que me dês 
ouvidos e amanhã vais à escola, sem te distraíres nem na ida, nem na vinda. 

PINÓQUIO: Desculpa, nunca mais te voltarei a mentir e vou prestar sempre atenção ao que me dizes. 
 
(Ouve-se um som mágico/sininho que representa a acção de virar o fantoche PINÓQUIO ao contrário para que 
apareça com o nariz pequeno)  
(GEPETO sai de cena e surge o GRILO FALANTE) 

 
GRILO FALANTE: Meu querido PINÓQUIO, afinal o que a FADA AZUL disse é verdade. Mentiste e 
cresceu-te o nariz, mas ao te arrependeres e ao prometeres não voltar a fazê-lo, fez com que o nariz voltasse 
ao tamanho normal. Espero que esta noite penses em tudo o que se passou. Agora vamos descansar que 
amanhã será outro dia. 
 

(Saem pela parte do cenário onde está a carpintaria de GEPETO e termina a cena) 
 
 
 
 

 
CENA 3: PINÓQUIO NO MAR 

 
 

Mão esquerda Mão direita 
PINÓQUIO MENINO 
GEPETO GEPETO 

 
 

Cenário: Um cais com barcos amarrados, o mar com uma baleia de fundo e o GRILO FALANTE preso no cenário  
 
(Surgem o PINÓQUIO e o MENINO) (O GRILO FALANTE está preso com plasticina num canto do cenário) 

 
PINÓQUIO: Hoje foi o meu primeiro dia de escola. Estou desejoso de voltar para casa para contar ao GEPETO tudo 
o que fiz e que já tenho um amigo. 

MENINO: Eu estava em pulgas para que a escola acabasse para te contar um segredo. 
PINÓQUIO: Um segredo? Conta, conta… 

MENINO: No outro dia contaram-me que do outro lado do mar existe uma ilha onde não há escolas e os 
meninos passam o dia todo a brincar e a divertir-se. 

PINÓQUIO: Humm… isso soa muito bem! É muito longe daqui? 
 
(Quando o GRILO FALANTE fala, o PINÓQUIO vira-se para ele) 

 
GRILO FALANTE: PINÓQUIO, lembra-te que o GEPETO te disse que, quando acabasse a escola, devias ir 
directamente para casa. 
PINÓQUIO: É só um bocadinho e voltarei antes que o GEPETO dê pela minha falta. 
 
(O GRILO FALANTE vai-se embora. PINÓQUIO vira a cabeça para o MENINO e pergunta) 

 
PINÓQUIO: Como se vai para essa ilha? 

MENINO: É essa que se vê aqui perto. O problema é que se tem de atravessar o mar e eu não sei nadar. 
PINÓQUIO: Mas eu sou de madeira e posso flutuar. Se não consegues ir comigo, irei sozinho. Aqui vou eu! 
(PINÓQUIO sai de cena como se se tivesse lançado à água e ouve-se um barulho da batida na água)   
 



 

 

PT 
PINÓQUIO: (voz off) Socorro, uma baleia com uma boca enorme vai engolir-me! 

MENINO: Oh, que horror! O PINÓQUIO foi engolido por uma baleia. 
PINÓQUIO: (voz off mais profunda pois está dentro da barriga da baleia) Vai pedir ajuda! O meu papá é o 
GEPETO, o carpinteiro. Ele saberá o que fazer. 

MENINO: (andando de um lado para o outro do cenário) GEPETO, GEPETO! 
 
(GEPETO surge da esquerda) 
GEPETO: Estou aqui, sou eu o GEPETO! O que se passa? Porquê esses gritos? 

MENINO: PINÓQUIO lançou-se ao mar e uma baleia engoliu-o! 
GEPETO: Oh, que desgraça! PINÓQUIO! PINÓQUIO! 
(GEPETO de costas para o público como se estivesse à procura de PINÓQUIO no mar) 

 
PINÓQUIO: (voz off) Papá, socorro, estou na barriga da baleia! Tenho muito medo! 
GEPETO: Não te preocupes, meu filho, eu vou buscar-te! Vou pegar num barco e vou ter contigo! 
(GEPETO lançou-se para onde se vê o mar e sai de cena. Ouve-se o barulho dos remos do barco golpeando contra a 
água) 
GEPETO: (voz off) Socorro, a baleia também me engoliu a mim! 

MENINO: Não se preocupem! Vou a correr pedir ajuda! 
(O MENINO sai de cena) 
 
(Nesse momento, coloca-se no fundo da cena o desenho que simula o estômago da baleia, no qual também está o 
barco) 
 
(Surgem GEPETO e PINÓQUIO muito juntos no meio do cenário e a tremer de medo) 
 

GEPETO: PINÓQUIO, estás aqui! Pensei que te tinha perdido para sempre! 
PINÓQUIO: Eu também, papá! Tenho muito medo e quero sair daqui. Tenho uma ideia! Podíamos fazer uma 
fogueira com a madeira do barco. De certeza que o fumo fará com que a baleia espirre e nos lançará para bem longe. 

GEPETO: Que grande ideia, PINÓQUIO! Vamos fazer isso! 
(PINÓQUIO e GEPETO viram as costas ao público e movimentam-se como se estivessem a recolher a madeira do 
barco e a preparar a fogueira) (Ouve-se o barulho da madeira a quebrar e, depois, o crepitar da madeira a arder) 
 
PINÓQUIO: Olha, papá. Já está a sair fumo! Vamos agarrar-nos com força e vamos esperar que a baleia espirre. 
 
(Ouve-se um espirro tremendo: ATCHIMMM!!! E gritos de fundo distantes: aaaaahhhhh!!!!)  
(Música para tirar o desenho que simula o estômago da baleia e deixar o cenário do cais) 
 

GEPETO: Conseguimos sair! Mas PINÓQUIO… não sei nadar! Vou-me afogar! 
(O fantoche GEPETO vai saindo de cena para baixo como se se estivesse a afogar até se ver apenas a parte superior 
da cabeça) 

 
PINÓQUIO: Eu vou salvar-te, papá! Sou de madeira e consigo flutuar. Agarra-te a mim! 
(PINÓQUIO agarra GEPETO e este, pouco a pouco, volta a subir para junto de PINÓQUIO) 

 
GEPETO: PINÓQUIO, salvaste-me a vida! 

PINÓQUIO: Papá, eu gosto muito de ti! E agora que estamos a salvo, tenho de te confessar uma coisa: quando a 
baleia me engoliu, eu estava a portar-me mal. Não estava a voltar da escola para casa como me disseste, mas ia para 
um lugar onde os meninos não vão à escola e brincam durante todo o dia. E olha tudo o que se passou por te 
desobedecer! 

GEPETO: Bem, PINÓQUIO, embora o que tenhas feito não esteja correcto, agradeço que me tenhas dito a 
verdade. Não te preocupes mais, PINÓQUIO, o que está feito, está feito. Além disso, encontraste a maneira 
de sair da baleia e tiraste-me da água. Agora, por favor, ajuda-me e vamos voltar rápido para casa, que já 
sou velhinho e estou muito cansado… 

(GEPETO apoia-se em PINÓQUIO e ambos saem de cena juntos) 
 
 



 

 

PT 
CENA 4: PINÓQUIO TRANSFORMA-SE NUM MENINO DE VERDADE 

 
 

Mão esquerda Mão direita 
PINÓQUIO FADA AZUL 

 
 

Cenário: A carpintaria de GEPETO da primeira cena. 
 
(Surge a FADA AZUL e dirige-se ao público) 

FADA AZUL: Uma bonita história, não é verdade, meninos e meninas? Vocês repararam que o 
PINÓQUIO aprendeu a lição? O PINÓQUIO descobriu que as mentiras só trazem problemas e que dando 
ouvidos às pessoas que gostam de nós, tudo ficará bem. Tenho um presente para ele. Vocês ajudam-me a 
chamá-lo? Todos juntos aos três: Um, dois, três… PINÓQUIO, PINÓQUIO! 

 
(PINÓQUIO surge da esquerda) 
PINÓQUIO: Olá, FADA AZUL, estou muito feliz por te ver! 

FADA AZUL: E eu também, PINÓQUIO. Além disso, tenho uma coisa muito importante para te dizer. 
Mostraste-nos a todos que és bondoso, que não voltarás a dizer mentiras e que gostas muito do teu papá. 

PINÓQUIO: Sim, FADA AZUL, a partir de agora, ouvirei sempre com atenção os conselhos do GEPETO. 
FADA AZUL: Por isso, meu querido PINÓQUIO, decidi transformar-te num menino de verdade. 

 
(Ouve-se uma música mágica e PINÓQUIO começa a tocar em todo o corpo e vai verificando que já não é de 
madeira, mas sim um menino de carne e osso) 
PINÓQUIO: Mas… o que é isto? As minhas mãos já não são de madeira! Nem os meus braços! Nem as minhas 
pernas! Nem a minha cara! Já não sou uma marioneta de madeira, agora sou um menino de verdade! Obrigado, 
FADA AZUL! Jamais te esquecerei e serei um menino muito bondoso!  
(PINÓQUIO e a FADA AZUL abraçam-se e saem de cena) 
 
 

Fim 




