
 

 

Esquadrão Ambiental e Turma do Peãozinho em: Cadê a água? 
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 Numa tarde de sábado, o jovem Nilo, que trabalha como coletor de matérias 
recicláveis nas ruas de Barretos, levou sua irmãzinha Maya, que é cadeirante, até o 
rancho Laços de Amizade, onde vive o menino Tavinho, chamado por todos de 
Peãozinho. 
 Maya adorava aquele lugar pois o rancho do Peãozinho era um lugar fantástico, 
onde os bichos e plantas falavam como gente. Até espantalho mudo e galinho inteligente 
tinha. Ah, e até um tomate cantor. 
 Toda a turma do Peãozinho já estava lá, só faltava Maya. Peãozinho, Dri – irmã 
dele, Ken, Bel, Dênis, Ítalo, Pepê da Santa, Marília, Cocó – o galinho inteligente, o 
espantalho mudo, Mega – o pônei do Peãozinho, o Tucano Tuca, e também Maya, 
brincaram a tarde toda na beira do ribeirão que ficava nos fundos do rancho. Ali, vivia a 
sereia Iara, uma princesa sereia que tinha uma linda voz. Certa vez, ela tentou encantar 
com o seu canto o irmão mais velho do Peãozinho, o garoto Hugo, mas eles acabaram 
se apaixonando e tinham um namorico escondido, já que ambos tinham sido proibidos 
de se encontrarem.  
 La no fundo do ribeirão viviam inúmeras sereias e tritões junto de animais 
aquáticos. Iara era a herdeira do trono do Reino das Águas Termais. O melhor amigo 
dela, que é quem ajudava a esconder o namorico dela com Hugo, era a sua tartaruga 
chamada Mário, e ele ficou por ali brincando com a garotada na água. Maya pôde deixar 
a cadeira de rodas e curtir as brincadeiras sob o casco da tartaruga que era bem grande. 
 À noite, o vô Bertino, fez um jantar saboroso com sorvete de chocolate de 
sobremesa. Depois, a molecada assistiu a um filme na companhia da Fada Beatriz e do 
Super Cowboy, e dormir exaustos.  
 Enquanto isso, na Mata Assombrada que ficava do outro lado do ribeirão, onde 
vivem sacis, mula-sem-cabeça, curupira, dentre outras assombrações, Lalinha Prado, 
uma empresária rica e maldosa, que não gosta de tomar banho e odeia água (tanto que 
anda para cima e para baixo com um guarda-chuva), e que tem tanta tranqueira em sua 
bolsa que mais parece um ninho de baratas, se encontrava com Lôbi, um lobisomem 
meio atrapalhado que odiava crianças e pessoas felizes. O objetivo do encontro era, 
enfim, roubarem toda a água do ribeirão e do município de Barretos. E eles conseguiram 
fazer desaparecer com toda a água.  
 No outro dia, cedinho, Mega, o pônei do Peãozinho, chegou correndo trazendo 
o sapo Supapo, que morava também lá no ribeirão. O vô Bertino, que já estava acordado 
e estava na cozinha para começar a passar um café e levou um baita susto quando os 
dois chegaram ali. 
 - Vô Bertino! O senhor não sabe o que aconteceu! – disse Mega cansado de 
correr. 
 - Cêis quase me mata de susto! O que houve? – perguntou o vô se abanando 
com o chapéu. 
 - A água do ribeirão, vô! Sumiu! – respondeu Supapo. 
 - Como assim sumiu? 
 - Sumiu! Não tem uma gota de água. A terra tá sequinha!  
 - E toda a água do rancho sumiu, vô! Os bichos tão tudo sem água pra beber. 
Eu fui até o ribeirão pra poder beber água e encontrei o Supapo e todo mundo que vive 
lá desesperado. Dá até pra ver o castelo onde vive a sereia Iara e as casinhas tudo das 



 

 

sereias e dos tritões, e de todos que moram lá no fundo do ribeirão. Eles estão correndo 
risco de morrer sem água. 
 Meu Deus do céu! – disse o vô abrindo a torneira para pegar água para beber. 
Mas a torneira estava seca. Ele correu para abrir a geladeira para pegar água e tomar 
seu remédio da pressão, e para sua surpresa, as garrafas de água estavam vazias. 
 Nesse momento, Peãozinho que já tinha acordado, veio do banheiro com a 
escova de dentes na mão e perguntou: 
 - Uai, acabou a água? 
 E foi aquela correria geral no rancho em busca de descobrirem o que tinha 
acontecido que toda a água sumiu. Maya pegou seu tablet e mandou uma mensagem 
ao irmão Nilo, que ninguém sabia que se transformava no Hidroman. Na mensagem ela 
dizia que toda a água do rancho havia sumido. Nilo respondeu que na cidade também 
ninguém tinha água. Por fim, ele disse que era hora do Hidroman desvendar esse 
mistério.  
Enquanto ele se transformava no super herói protetor do meio ambiente, Maya 
conseguiu descobrir, com a ajuda de satélites, que Lalinha e o Lôbi roubaram toda a 
água. Ela avisou o irmão que num piscar de olhos, já como Hidroman, estava no rancho. 
 
Interação: É hora de motivar a criatividade! 
 
 A partir de agora, os alunos são convidados pelo (a) professor (a) a continuarem 
a história fazendo perguntas e direcionando o final. A história tem que terminar conforme 
o desenho colorido, Hidromam capturando Lalinha e Lobi e levando os dois para a Mata 
Assombrada e com a água de volta no ribeirão e em toda a cidade. As perguntas podem 
ser: 
- Como é que Lalinha e o Lôbi conseguiram roubar toda a água de Barretos? 
- Por que eles roubaram a água? O que eles fizeram?  
- Como é que o Hidroman conseguiu capturar Lalinha e o Lôbi? 
- Como que a água voltou para ao ribeirão e todos os lares de Barretos? 
 
Finalizando a atividade: 
 

Depois de ouvir todas as sugestões das crianças, definem o final da história e 
elas recebem o desenho para colorir. O (a) professor (a) diz para que em casa pintem 
o desenho e para pedirem aos pais ou responsáveis que depois tirem uma foto e enviem 
para o WhatsApp do SAAE, no número 3321-5300, escolhendo no Menu a opção 
Projeto Ambiental. Aí é só enviar o desenho que será postado no Facebook e Instagram 
do Esquadrão Ambiental e da Turma do Peãozinho. Basta informar o nome da criança, 
a escola, a série e pronto! Todo mundo se torna um agente do Esquadrão Ambiental e 
faz parte da Turma do Peãozinho. 
 
Esquadrão Ambiental: 
- Facebook: www.esquqadraoambiental.com.br 
- Facebook: esquadraoambientaloficial 
- Instagram: @esquadraoambiental 
 
Turma do Peãozinho: 
- Site: www.turmadopeaozinho.com.br 
- Facebook: turmadopeaozinho 
- Instagram: @turmadopeaozinho 


