Os três porquinhos – Higiene
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Ei, o que vc s vão fazer depois que voltarem da esc ola?
Eu vou tomar banho
Eu vou lavar a mão.
Eu vou é almoç ar.
Ei, eu ac ho melhor vc lavar as mãos primeiro
Pois eu ac ho que vc deveria tomar banho, já que vc adora brinc ar na areia.
É voc ês têm razão, mas depois do almoç o prec isamos esc ovar os dentes.
É mesmo, não podemos nos esquec er.
E depois...
E depois...?
Vamos fazer a liç ão de c asa.
Isso, muito bem! Lega!! (festejam)
Ah, hoje vamos ter visita.
Que visita?!
Nosso primo Sujinho virá nos visitar hoje.
O sujinho!? Xiii
Por que Xiii, por ac aso ele c ontinua...
Sujinho!!!
Eu ac ho isso um absurdo! Como pode alguém da nossa espéc ie não t omar banho?
Nem lavar as mãos
Nem esc ov ar os dent es
Pois eu ac ho que deveríamos fazer alguma c oisa.
Eu também ac ho, e rápido se não vão c omeç ar a nos c hamar de porc os também.
Mas nós somos porc os mesmo.
Ora, sim, mas somos porc os higiênic os.
Sim, porc os mas limpinhos.
Gost ei!
Porc os mas limpinhos, porc os mas limpinhos!
T a t a t a , v amos para a esc ola logo se não c hegaremos at rasados.
(saem todos, entra Sujinho c om o material de esc ola todo sujo e mau c uidado, larga no c hão e
joga os sapat os)
Hei, ac ho que meus primos ainda não c hegaram da esc ola, ah, eu espero eles por aqui mesmo.
Nossa! Isso aqui nem parec e um c hiqueiro, está tudo limpo e c heiroso. Ec a!
(c hegam os 3 irmãos)
Xiii, o primo c hegou! Vai vc na frente.
Ah, não , vai vc na frente.
T a bom eu vou, vamos tentar ensinar alguma c oisa para ele através do nosso exemplo.
Isso, isso.
Oi primo, quanto tempo!
Que mãos limpinhas!
Eu não digo o mesmo.
Vem c á primos, dêem um abraç o
Vc me dá lic enç a que eu vou lavar as mãos. (sai de c ena)
E eu vou tomar banho.
Não, quem vai sou eu! (saem, entra Beleza c om uma panela)
Ei, o que deu nesses meus primos, eu hein... são c heios de manias...
Ah, uh, eles são assim mesmo... bem vc quer almoç ar c om a gente hoje?
Sim, estou morrendo de fome, o que temos para o almoç o? (tenta abrir a tampa da panela)
Não!!!
Oc ha prima, vc já foi mais generosa antes, não quer que eu c oma fala logo.
Não primo, não é isso, é que vc não lavou as mãos.
(entram os dois irmãos)
Ah, ah, ah, eu! Lavar as mãos? Pra que?
Antes das refeiç ões, antes de fazer nossa liç ão de c asa, prec isamos lavar as mãos.
Isso mesmo, é uma quest ão de higiene e saúde.
Ah, vc s estão gozando da minha c ara né?
Não est amos não, exist em milhares de bic hinhos que não c onseguimos enxergar nas nossas
mãos. Quando mexemos c om os aliment os e os lev amos at é nossa boc a, podemos nos
c ontaminar.
Sério?
E os alimentos c ontaminados podem nos dar uma tremenda dor de barriga.
Ah, deve ser por isso que estou sempre c om dor de barriga. Se é este o problema eu vou é já
lavar. (sai de c ena)
A inda bem que ele ent endeu.
Sim, mas no c aso dele, ac ho que não vai adiantar só lavar as mãos não, voc ês sentiram o
c heiro dele?
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Parec e c heiro de gambá. Com todo respeito.
Ei, por que a gent e não ent rega um present e pra ele?
Que present e?
(reúnem- se)
(Sujinho entra c om uma toalha toda suja de mãos)
Pronto, resolvi o problema.
Oh Sujinho, veja o que vc fez c om a nossa toalha!
O que?
É prec iso lavar bem as mãos c om sabonete
esf regar
e
bast ant e. Olha c omo f ic ou nossa
t oalha.
Ai, c omo voc ês são c ric ris.
Não primo, para provar isso, gostaríamos de lhe dar um presente.
Um presente? Mas não é meu aniversário.
(limpinho entrega- lhe um presente)
O que é? T oalha, sabonet e e esc ov a. Não ent endi? V c s est ão querendo que eu. . .
Siiim!
Eu não posso c omer primeiro, hein?
Nãaao!
T a bom, vai. (sai de c ena)
(todos os irmãos felizes arrumam a mesa para o almoç o e limpam os móveis)
Será que o primo vai saber usar tudo aquilo lá?
Espero que sim.
(interagir c om as c rianç as)
Lá vem ele. E então primo, c omo foi seu primeiro banho?
S abe que eu at é que gost ei de t omar banho?
Está até mais bonito, igual a mim!
E está bem mais c heiroso, agora até quero tedar um abraç o mais demorado.
(todos o abraç am)
Eu só não ent endi por que est a esc ola é t ão pequena. T iv e um t rabalho danado para me
esfregar c om ela.
V c se esf regou c om est a esc ov a?!
Sim, não era para usar?
Sim, mas esta é a esc ova de dentes!!
Sério? Bem agora vai fic ar para depois do almoç o.

(nos c hegou sem menç ão de autoria ou fonte. Se souber qual seja , por favor, nos informe, a fim de darmos os
devidos c réditos)

