
Teatro de fantoches 

O Gigante na Floresta  

 

(Andava uma Freira muito atarefada, de lá para cá e de cá para lá. A Freira varria 

o chão e cantarolava com uma vassoura) 

 

Freira __ lá lá lá lá lá lá (refrão da canção O Planeta é um amigo).  

(De repente a Freira sente o chão a tremer, ouve as panelas a cair e corre para 

a janela) 

Freira __Aiiiii mas o que é isto! Ai será um tremor de terra? Ai não é desta que 

vou morrer! (Olha para à frente colocando a asa sobre os olhos) Ohhh, mas o 

que é aquilo? Ahhhhhhh é um monstro gigante! Socooorrrooo!  

 

(A máquina deita a abaixo a casa da Freira) 

(A Freira corre e vai para a casa da lagartixa. Esta está deitada a apanhar sol.) 

 

Freira__ Ai ainda bem que te encontro! (Assustada) 

Lagartixa __ Credo está aqui uma pessoa a tentar relaxar….mas o que foi que 

aconteceu? 

Freira__ Aiii tu não sabes! (Assustada) A minha casa desapareceu! 

Lagartixa__ Ahh estás a delirar! A sério? 

Freira__ Simmm eu estava em casa, o chão começou a tremer, foi até à janela 

e zás (bate com as duas mãos) uma máquina monstruosa fez desaparecer a 

minha casa (chora).  

Lagartixa__ Ai, aiiii, aiiiiiii estás a falar de um monstro gigante laranja? Aquele 

ali? 

(Os dois animais olham na mesma direção e fogem a gritar) 

 

Lagartixa e Freira __ Ahhhhhhhhhh, socorrooooooooooo. 

 

(A Lagartixa e a Freira ficaram ofegantes de tanto correr) 

(O Lobo Marinho mergulha e vai ter com a Lagartixa e a Freira) 

 



Lobo Marinho__ Olá amigos! Ahh parece que viram um fantasma. O que é que 

se passa?  

Lagartixa__ Ahhh tu não sabes? As nossas casas desapareceram! 

Lobo Marinho__ Credo, não me digas uma coisa dessas. Mas como? 

Lagartixa__Estávamos a conversar quando de repente apareceu um monstro 

gigante amarelo e zás fez desaparecer a minha casa.  

Lobo Marinho__ Ca, ca, ca, caramba! Então tu estavas a dizer que era um 

monstro gigante amarelo com uns dentes afiados? 

Lagartixa e Freira__ (Acenam com a cabeça) Como sabes? 

Lobo Marinho__ Aqueeeeleeeee… 

Lagartixa, Freira e Lobo Marinho__ Ahhhhhhhhh fujammmm, salve-se quem 

puder! 

 

(Estavam os três animais a assistir a tamanha destruição dos seus habitat 

quando apareceu a coruja) 

 

Coruja__ Ohhh coitadinhos ficaram sem casa, sem nada.  

Lagartixa__ A Floresta era o lugar onde vivíamos, é preciso nunca esquecer!            

Freira__ Sempre limpa e conservada, era assim que deveria ser.  

Lobo Marinho__ Nós impotentes não conseguimos fazê-la sobreviver! 

Coruja__ Enganam-se meus amigos (Os animais olham para ela). Vocês podem 

voltar e procurar um novo lar. Vocês vão sofrer, vão sentir medo, mas tentem ser 

felizes. Vão meus amigos, vão não desistam de lutar pelo vosso habitat.  

(E lá foram os três amigos pela estrada fora!) 

FIM 

  


