Higiene: Cuidado com roupas e sapatos
CENÁRIO: Roupas e sapat os espalhados pelo c hão, pegadas feit as c om papel marrom.
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Nossa ! que sujeira! Bom c rianç as, pelo jeito nesta c asa ninguém se lembra
de mim. Eu sou a dona Limpeza e faz tempo que eu não passo por aqui.
Vejam! Nem limpam os pés antes de entrar em c asa. Hei, vamos saber quem
é o c ulpado por t oda est a sujeira?
Opa, já est á na hora de meu desenho f av orit o! ( joga papel f ora da c est a do
lixo) Quase! (levanta- se para apanhar)
Não, deixa aí no c hão mesmo.
Ah, vou deixar no c hão mesmo, (volta para o sofá)
(c ome alguma c oisa)
Limpa na roupa mesmo.
(limpa na roupa) O banheiro está muito longe mesmo.
Pode c oloc ar os pés no sof á.
(c oloc a) Vamos brinc ar? Oops, será que eu tiro o uniforme da esc ola?
Não! Prá que? Vamos brinc ar logo.
T á. Espera um pouc o ... aaatc hin! (limpa na roupa e c omeç am a brinc ar os
dois)
Vamos lá embaixo brinc ar na areia?
Vamos! (saem de c ena)
Este é o Pedrinho, viram só c om quem ele anda! Com a dona Sujeira.
Coitado do uniforme do Pedrinho, ele nunc a tira quando c hega da esc ola. E
ainda limpa suas mãos sujas nele. Logo, logo as manc has não vão mais sair.
Parec e que a dona Sujeira está vindo por aí, vamos T er uma c onversinha
c om ela.
(entra c horando)
Por que v c est á c horando?
É que a mãe do Pedrinho foi busc á- lo prá tomar banho.
M as t omar banho t odos os dias é nec essário. Qual o problema?
É por isso mesmo, agora ele vai fic ar limpinho, c om roupas limpas, sapatos e
meias limpas e ainda por c ima, c heiroso!
Mas é assim que todos prec isamos fic ar.
Não! Se ele fic a limpinho, eu não posso mais fic ar c om ele.
Mas por que vc tb não resolve fic ar limpinha?
Não! Eu prefiro enc ontrar outra c rianç a tb gosta de fic ar sujinha (vai no
meio da platéia)
Dona sujeira! Estas c rianç as sabem que prec isam lavar as mãos. Sabem que
prec isam T er c uidado c om as roupas, que prec isam limpar os pés antes de
ent rar dent ro de c asa. Gost am de t omar banho e est ão sempre c heirosas.
Deixa tá, o Pedrinho logo, logo, vai me proc urar. (Pedrinho entra c omendo e
limpa as mãos na roupa) Pedrinho! Que saudades! (abraç am- se)
Quem é ela?
É a dona limpeza. Não se aproxime dela!
Dona limpeza?!
Sim, e eu ac ompanho todas estas c rianç as que estão aqui., só voc ê que
não.
A h! Por que?
Bem, tenho c erteza que as c rianç as podem lhe explic ar melhor
(interagir)
Olha, Pedrinho, além da Dona Sujeira, eu ac ho que a Dona Bagunç a também
passou por aqui.
Ah! Ela é minha amiga.
Dona Sujeira, ac ho que estas c rianç as estão c om razão mesmo. Prec iso
c uidar mais de minhas roupas e sapatos, que vivem espalhados pela c asa.
E c omo é que as roupas vão parar pela c asa inteira?
Eu sei! deixa que eu t e def endo Pedrinho, é que elas saem dos armários
andando sozinhas, pois é, pois é, pois é!
Não, eu posso ser porquinho, mas não sou mentiroso, sou eu mesmo quem
as espalho.
É e voc ê nunc a sabe qual roupa está limpa ou suja, pois vc c oloc a todas
mist uradas!
E minha mãe fic a muito brava c omigo por c ausa disso.
Por que vc não ajuda o Pedrinho a limpar seu quarto, Dona Sujeira?
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Não! Eu vou é proc urar melhor alguma c rianç a que gosta de mim. T enho
c erteza que vou enc ontrar, deixe- me ver... (vai no meio das c rianç as) Eu
não disse que ia ac har!
Vem dona sujeira, a gente vai dar um banhozinho em voc ê.
T c hau c rianç as.

Fim
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