Higiene: Paulinho e André

Cenário: met ade do palc o será o quart o de Paulo t odo desarrumado, a out ra met ade do A ndré organizado. A mbos
estão dormindo. À frente, a c ozinha e a esc ola.

rof essor

ndré

Bom dia, hoje vou c ontar a história de André e Paulo. Eles tinhammesma
a
idade,
c ursavam o mesmo ano esc olar e estudavam na mesma c lasse, c ada um tinha um
estilo de vida um tanto diferente um do outro.
Vamos c onhec er um pouc o o dia a dia dos dois desde o momento que ac ordam...
(André ac orda sozinho, abre a janela, espreguiç a c om disposiç ão, arruma a c ama
e v ai esc ov ar os dent es)
Ah, que dia lindo! Que bom hoje é terç a- feira e tenho mais um dia de aula.
Ontem eu esquec i de arrumar a c ama, mas hoje eu vou deixar tudo ajeitadinho
para não dar nenhum trabalho pra minha mainha.
(arruma quarto). Pra eu c hegar na esc ola todo c heiroso, vou tomar um banho bem
c apric hado. (sai de c ena levando os utensílios para o banheiro)
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aulo

ãe Paulo
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ndré

Paulinho, ac orda já são 6h15. (levanta assustado e volta a dormir)
Paulinho, ac orda já são 6h30
Ah, que sac o ter que ac ordar c edo de novo. Que dia é hoje mesmo? (pergunta pra
platéia) terç a!? Ah, ainda vou prec isar ir pra esc ola quarta, quinta e sexta! Será
que vai demorar muito para c hegaras f érias de nov o?
Paulinho, anda logo, vc vai c hegar na esc ola atrasado de novo. (mãe grita lá de
dent ro)
T o indo. T o indo. Eu vou no banheiro primeiro. (sai de c ena mau humorado)
(André volta do banheiro, prepara seu material de esc ola)
Como é bom tomar um banho de manhã! Ainda bem que eu já deixo meu material
da esc ola prontinho, assim eu não c orro o risc o de me atrasar.
(vai para a c ozinha e senta- se à mesa)

ndré

Mainha, eu aprendi que o leite é muito bom para a saúde, tem c álc io por isso
ajuda a f ort alec er meus dent es e ossos, assim eu posso c resc er bem f ort e!
Isso mesmo, meu filho, isso prova que vc está estudando direitinho.
Ah, mainha, tenho uma novidade, tirei nota 10 na prova de Ciênc ias.
Que bom, filho, a mãe fic a muito orgulhosa de ter um filho tão inteligente.
Mainha, eu vou esc ovar meus dentes pra não c hegar c om bafo na esc ola, e tb
porque eu não quero que um bic hinho c hamado c árie enc ontre alguma sujeira nos
meus dent es, se não eu posso f ic ar c om dent es c ariados.
Vc me fez rec ordar de uma c oisa que ac ontec eu c om sua avozinha, que Deus a
tenha, c omo é mesmo o nome deste bic hinho que vc disse?
Cárie.
Pois é isso mesmo, esta tal de c árie. Vc sabia que sua avozinha desde meninota
nunc a gost ou de c uidar da higiene de seus dent es? S abe o que lhe ac ont ec eu, a
tal da c árie c omeç ou a tomar c onta de todos os dentes dela, até que fic aram
t odos pret inhos pret inhos.
Vic he mainha, e o que ac ontec eu depois?
Seus dentes c omeç aram a c air tudinho, um depois do outro até fic ar banguelinha.
Oc hent e mainha, deixa eu c apric har na esc ov aç ão dos meus dent es que eu não
quero que ac ont eç a isso c omigo não.
Isso meu filho. Faç a isso. (folheia os c adernos do filho) olha que beleza, estas
liç ões todas c apric hadas, letra redondinha, tudo c orrigido, c ertinho. É um orgulho
ter um filho tão responsável. Bem eu vou é ac abar de ler meu livro que eu peguei
emprestado lá na livraria do Centro espírita, porque eu quero é pegar mais um
emprestado assim que eu terminar de ler.
(André volta do banheiro)

ãe

Mãe, eu vou levar uma banana pra c omer na hora do rec reio, eu aprendi que ela é
ric a em potássio tb muito importante para a saúde.)
Êta c abra bom!
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(entra em c ena mas volta para a c ama) ac ho que eu vou dormir só mais um
pouquinho.
Pauliiinho!
( lev ant a assust ada mau humorada)

ãe Paulo

Poxa, não veja a hora de c hegar logo o sábado. Xii, ac ho que eu c omi alguma
c oisa que não me fez bem. (sente dor de barriga e vai pro banheiro).
Que c heiro de c hulé nest e quart o! Olha a bagunç a que ele deixa isso aqui!
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Paulinho, sai logo dest e banheiro, será que ele resolv eu t omar banho hoje?
estranho, ele nunc a faz isso antes de ir pra esc ola. (Paulinho senta à mesa, mãe
dá um c heiradinha) É, ele não tomou banho mesmo.
Leite de novo? Ah, não! eu quero refrigerante e salgadinho.
Mas filho, refrigerante e salgadinho não tem proteína nenhuma.
Pelo menos é mais gost oso.
Já está fic ando tarde, vc vai se atrasar de novo. (olha as liç ões) Ei, o que
signific a estas liç ões por fazer. A professor passou várias c ontinhas e vc não fez
nenhuma!
Ah, mãe , eu não tive tempo, o professor também não dá um dia de desc anso.
Mentira sua, vc brinc ou o dia inteiro ontem, teve muito bem tempo para fazer
liç ão. E o que signific a esta prova c om nota 2?
A professor não sabe explic ar direito, por isso não aprendi e não c onsegui fazer a
prova.
Coitadinho deste professor, vc tem o mesmo professor que o nosso visinho Andre.
Como é que ele sempre t ira not as alt as?
T c hau mãe eu já vou, prec iso ir c orrendo. Me dá dinheiro pra c omprar c ac horro
quent e?
Vc só c ome isso também, pastel, c oc hinha, salgadinho. Por que não leva uma
fruta. Saiba que é a última vez que te dou dinheiro.
Ah, não, eu não gosto de frutas. T c hau.
Ah, que dec epç ão, meu filho nunc a ac orda
c edo, não t oma banho, não organiza
seu quarto e nem gosta de alimentos nutritivos. Além disso não faz liç ão de c asa
e nem estuda. Eu queria tanto que o meu filho seguisse o exemplo do André...Ah,
também não esc ova os dentes, e por falar nisso, prec iso leva- lo ao dentista
urgent e ant es que seja t arde demais!
(André entra na sala de aula primeiro, Paulo senta- se ao seu lado, c om a roupa
t oda amassada, A ndré sent e o c heiro de Paulo e t ampa o nariz)
(Paulo deixa o material c air e joga lixo fora da lixeira)
Paulinho, não se deve fazer isso, c rianç a educ ada joga lixo no lixo. Prec isamos
c olaborar c om a tia da limpeza.
(Paulinho rabisc a a c arteira)
Paulinho, a esc ola é nossa 2ª c asa e nossa melhor amiga, por isso prec isamos
tratá- la c om c arinho e respeito, c onservando as c arteiras, c adeiras, banheiro...
assim outras c rianç as vão enc ontrar em ótimo estado
Não é meu mesmo.
Claro que é , emprestado, mas é. T udo que nós pegamos emprestado, prec isamos
c uidar c omo se f osse nosso.
Bom dia, c rianç as, sejam bem vindos para mais um dia de aula. Parec e que alguém
não sabe que lugar de lixo é no lixo. (pega o papel e joga no lixo)
Abram na pagina 12, vamos aprender sobre a importânc ia da higiene. E por falar
em higiene, eu ac ho que alguém não toma banho faz tempo.
Prof essor, eu sei qual a import ânc ia da higiene. os c uidados pessoais são muit o
importantes. Agente nunc a deve esperar a mamãe nos mandar lavar as mãos,
esc ov ar os dent es ou t omar banho, c ada um dev e saber a hora de f azer.
Muito bem, toda c rianç a inteligente nunc a espera alguém c obrar, ela faz porque
sabe que é para o próprio bem dela e voc ês c rianç as. Conhec em alguém que não
gosta de c uidar de sua higiene? O Paulinho?? E o que mais vc s sabem da vida
dele? (interagir)
( ao f inal, Paulinho sent e- se env ergonhado por saber que só ele não c uida de sua
higiene nem c olabora c om a mãe por isso se c onsc ientiza de que é prec iso
mudar.)
É v erdade o que est as c rianç as est ão dizendo, Paulinho?
( Paulinho sent e- se env ergonhado e c onf essa)
André, c onte para o Paulinho c omo uma c rianç a educ ada se c omporta.
(André dá o exemplo dele)
Vc ac ha que poderá seguir o exemplo do seu amigo, André?
S erá que eu c onsigo?

rof essor

O que vc s ac ham, c rianç as? Será que o Paulinho c onsegue? O que é prec iso?
Espero que vc s tenham aprendido c om o André assim c omo o Paulinho vai se
esforç ar a seguir seu exemplo. Com c erteza a mãe de vc s fic arão muito orgulhosa.

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

