
A Dra. Ricágua Vai à Escola 

Integrada nas atividades da Semana da Leitura, as 

turmas 5º B, 6º A, 7ºC e 7º E tiveram a 

oportunidade de assistir à peça de teatro “A Dra. 

Ricágua vai à escola”, uma produção da KRISÁLIDA 

 – Associação Cultural do Alto Minho. 

Esta peça de teatro, durante a qual foram tratadas 

coisas muito sérias a brincar… insere-se no âmbito 

da Educação Ambiental, na temática da água.  

A sinopse desta peça diz: “Uma cientista muito 

séria e uma assistente distraída, numa escola, são a combinação perfeita para uma divertida 

experiência, onde tudo pode acontecer! Recorrendo a diversas técnicas das formas animadas e falando 

de coisas sérias, de forma lúdica e 

sensorial, estas duas personagens vão 

mostrar qual a importância da água na 

nossa vida. Desde a gestação, aos 

alimentos, aos órgãos do corpo e na 

natureza. As crianças terão a 

oportunidade de perceber que a água 

está em tudo: no céu, nas nuvens, nos 

lençóis freáticos, nas lágrimas, no suor, no sangue, nos ossos, na pele e até no cabelo. Serão mostrados 

os diferentes estados da água – gasoso, líquido e sólido, assim como o ciclo da água e quais as partes do 

planeta que têm água salgada e água doce. Isto tudo chamando a atenção para a escassez de água 

potável no mundo, de forma a tomarem consciência do uso da água sem desperdícios”. 

Este tipo de atividade permitiu levar para as salas de aula as técnicas do teatro e aplicá-las na 

comunicação do conhecimento, ou seja, apresentar um trabalho artístico integrado numa vertente 

pedagógica. 

Os conceitos explorados nesta peça vieram consolidar conhecimentos que os alunos adquiriram com as 

ciências experimentais desenvolvidas ao longo do seu percurso escolar. 

As crianças estavam deslumbradas, fascinadas e surpreendidas perante o que estava acontecer no 

palco.  

Foi, sem dúvida alguma, um momento de pura diversão com muita gargalhada à mistura. 
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