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Introdução

Narrador - Era uma vez um povoado cercado de 
águas por todos os lados. Tinha água doce e água 
salgada. Nesse povoado aconteciam muitas coisas 
legais, mas também coisas tristes... Um belo dia, 
três amigos que viviam nesse povoado se 
encontraram e conversaram sobre as coisas 
tristes que aconteciam... Vocês sabem quais eram 
essas coisas tristes? As crianças se afogavam na 
água doce e na salgada! E vocês sabem onde está 
a água doce? Ela está nos rios, nas represas e nas 
piscinas. E a água salgada? Quem sabe onde ela 
está? Ela está nos mares e oceanos. Agora que já 
sabemos onde encontramos as águas doce e 
salgada, vamos voltar para a nossa história.



Kim - Precisamos achar uma solução para acabar com os afogamentos. Estamos perdendo muitos amigos.
Tatá - O mundo inteiro está atrás de uma fórmula mágica que resolva esse problema.
Gustavinho - É verdade! Que tal unir nossas forças para, juntos, mudarmos essa situação?
Narrador - De repente, eles ouvem um barulho: “SPLAAAASSSSHHHH!!! TCHIIIBUUUUUMMMM!!!”. Em 
seguida, gritos e pedidos de ajuda... “Socorro, socorro, o Trakinas caiu na piscina!” Kim pegou o rescue tube, 
Tatá, as nadadeiras, e Gustavinho deu um supermergulho e nadou bem rapidamente para tirar o Trakinas da 
água. Quando o Gustavinho salvou o Trakinas, com a ajuda dos amigos, o garoto estava meio zonzo e tossia 
muito. Depois de se acalmar, Trakinas explicou para Kim o que aconteceu...
Trakinas – Hoje está fazendo muito calor e eu quis dar um mergulhinho para me refrescar.
Kim – Mas você não viu que a piscina estava fechada e não tinha nenhum guarda-vidas? 
Narrador – As crianças que estavam perto disseram a Kim que avisaram para ele não entrar na piscina, mas 
Trakinas nem deu bola...
Cuidadoroti – Eu tentei avisar. Até ofereci a minha boia para ele.
Tatá – Você teve boa intenção, mas a sua boia está murcha e não ajudaria muito. Mesmo que estivesse 
cheia, ela pode furar muito facilmente. É muito perigoso! 
Gustavinho – Só colete salva-vidas é seguro e, mesmo com ele, você não pode ir para piscina sem a 
companhia de um adulto.
Kim – Por hoje, chega! Todo mundo para casa.

Cena 1: Kim, Tatá e Gustavinho conversam sobre o problema



Trakinas – Kim, quando eu estava lá no fundo, vi uma coisa quadrada que me puxava para perto dela. Fiquei muito assustado!
Kim – O que você viu é o ralo de fundo da piscina. Ele é quadrado e, quando a bomba da piscina está ligada, ele suga tudo o que 
estiver por perto. Como você chegou perto dele, ele também te puxou.
Gustavinho – Agora, vá para casa, Trakinas. Eu, o Kim e a Tatá temos muitas coisas importantes para conversar.
Narrador – Naquele dia, Trakinas aprendeu duas lições: NUNCA IR PARA A PISCINA SEM A COMPANHIA DE UM ADULTO E 
NUNCA NADAR PERTO DO RALO DE FUNDO.

Narrador – Kim e Tatá estavam esperando o Gustavinho chegar para, juntos, criar um plano que ajudasse a diminuir os 
afogamentos na vila em que moram. Quando o Gustavinho chegou, foram logo organizando as ideias. E foi quando o Kim se 
lembrou de algo muito importante...
Kim – Já sei, pessoal! Ouvi falar de um tal Dr. Szpinho... Ele mora em um laboratório muito louco e usa um óculos fundo de 
garrafa.
Gustavinho – Por que não convidamos ele para formar uma LIGA DOS AMIGOS DA PREVENÇÃO com a gente? 
Tatá – O que estamos esperando? Vamos até lá falar com ele agora!
Narrador – Quando estavam saindo, viram uma garotinha chegando com uma cauda de sereia em uma das mãos e, na outra, 
um snorkel gigantesco. O nome dela é Ariel. Apesar de ter essa cauda de sereia, Ariel não é sereia, não. O guarda-vidas que 
estava cuidando da piscina se aproximou dela e explicou os perigos de nadar com aqueles materiais. Mas Ariel, que, lembrando,
não é uma sereia, fingiu que não era com ela e foi para piscina mesmo assim. Kim percebeu que ela não estava seguindo as 
orientações do guarda-vidas .
Tatá – Vejam, aquela cauda de sereia é muito perigosa!
Narrador – Ariel entrou na piscina e, logo no primeiro mergulho, engasgou e não conseguia baixar as pernas e tirar o rosto da 
água para respirar. E lá se foram os três amigos para a água de novo... Depois de ajudarem a garota da cauda a sair da água, 
Tatá explicou novamente os perigos, e Ariel aprendeu uma lição: SEMPRE SIGA AS ORIENTAÇÕES DE UM GUARDA- VIDAS.

Cena 2: Trakinas revela o que achou no fundo da piscina

Cena 3: Amigos reunidos para encontrar uma forma de combater o mal dos afogamentos 



Kim – Chegamos! É aqui que ele mora.
Gustavinho – Que lugar maneiro! Ele deve fazer muitas experiências malucas aqui.
Tatá – Vou bater na porta.
Narrador – Tatá bateu na porta. A porta abriu sozinha... Não tinha ninguém ali. Os três amigos olharam um 
para o outro e, de repente, surgiu o Dr. Szpinho...
Dr. Szpinho - Quem são vocês e o que vieram fazer no meu laboratório?
Kim – Nós somos os Amigos da Prevenção e ficamos sabendo que você criou um antídoto que combate o mal 
do afogamento. É verdade?
Dr. Szpinho – Sim, é verdade! Vocês estão precisando de ajuda?
Tatá – Nós queremos combater o mal do afogamento e tivemos a ideia de vir até aqui para saber se você quer 
nos ajudar... 
Gustavinho – Que legal que você criou um antídoto que combate esse mal!
Narrador - O Dr. Szpinho convidou os amigos para entrar.
Dr. Szpinho - Estão vendo este antídoto? Ele é capaz de acabar com o mal do afogamento, mas precisamos 
usar todos os ingredientes na medida certa, porque senão ele não funciona.

Cena 4: Kim, Tatá e Gustavinho chegam ao laboratório do Dr. Szpinho



Kim – E quais são esses ingredientes, Dr. Szpinho?
Dr. Szpinho – ÁGUAS. 
A representa a atenção que um adulto tem de ter quando está com uma criança na piscina.
G representa o respeito que todos devem ter para seguir as orientações dos professores e dos guarda-vidas.
U é saber ajudar sem se machucar. Saber ligar para o número dos bombeiros, o 193.
A é não entrar em uma piscina sem um adulto junto e não tentar abrir nem pular o portão de uma piscina quando 
estiver sozinho e a piscina estiver vazia.
S é nadar bem longe do ralo de fundo.
Gustavinho – Dr. Szpinho, você aceita fazer parte da nossa LIGA? Juntos podemos levar esse antídoto a mais lugares 
e ajudar mais crianças!
Narrador – O Dr. Szpinho aceitou o convite dos Amigos para ser integrante da LIGA DOS AMIGOS DA PREVENÇÃO. No 
dia seguinte, o laboratório do Dr. Szpinho se tornou o QG da Liga. Juntos, arquitetaram um plano infalível para 
combater o mal dos afogamentos.

Cena 4: Kim, Tatá e Gustavinho chegam ao laboratório do Dr Szpinho



Plano de Ação LAP

Prevenção de 
afogamentos

Conhecer 
os perigos

Respeitar 
os limites

Aprender 
a nadar

✔ Ter atenção às instruções do 
professor

✔ Entender as atividades
✔ Entender as regras da piscina
✔ Não faltar às aulas 
✔ Incentivar a prática

✔ Ir para a piscina sem um adulto junto
✔ Brincar de correr, agarrar ou empurrar no entorno 

da piscina
✔ Mergulhar de cabeça sem conhecer a profundidade
✔ Brincar de nadar perto do ralo de fundo
✔ Usar boia inflável
✔ Comer demais antes de entrar na piscina
✔ Entrar na água para salvar alguém
✔ Desrespeitar as orientações do guarda-vidas
✔ Desrespeitar a sinalização de segurança

✔ Siga as orientações do guarda-vidas
✔ Vá sempre acompanhado de um adulto 

para a piscina
✔ Use colete salva-vidas
✔ Coma alimentos leves
✔ Conheça o número de ajuda: 193
✔ Ajude sem se colocar em risco
✔ Respeite a sinalização de segurança

Antídoto: ÁGUAS
Levar informações de prevenção 
de afogamentos para todos os 
locais que tenham crianças

Cena 5: A LIGA: colocar o plano em ação

Dr. Szpinho – Meus amigos, agora que temos um superplano, vamos colocá-lo em ação! Boa sorte a todos!
Narrador – Todos concordaram. Cada um pegou um pouco do antídoto e foi para o local de ação que haviam combinado. 



Cena 6: LIGA atenta 
e sempre em ação!

Narrador – Depois que eles se dividiram e 
colocaram o plano em ação, sabe o que 
aconteceu? O antídoto fez efeito e o mal dos 
afogamentos foi combatido. Mas a LIGA dos 
Amigos da Prevenção continua atenta e 
sempre pronta para o combate contra esse 
mal. Os Amigos se reuniram no QG para 
festejar e se preparar para próxima batalha. 
A LIGA ficará mais forte se vocês fizerem 
parte dela e nos ajudarem nessa luta. Afinal, 
o mundo é muito grande, e quanto mais 
pessoas ajudando, com certeza, será muito 
melhor!



Sugestão de aplicação
O cenário 

Construa um cenário tendo uma piscina como o local principal de 
acontecimentos das cenas e um QG da Liga da Prevenção de 
afogamentos. Você pode baixar uma imagem de piscina e plastificá-
la ou pode construir com folhas de EVA ou TNT, desenhando uma 
piscina com giz de cera. O QG você pode construir com isopor e 
EVA colorido.

As personagens

Enviamos, com o material, artes das  personagens principais: Kim, 
Tatá, Gustavinho e Dr Szpinho. Você pode baixar e utilizar da 
maneira que achar melhor.

QG Liga dos Amigos da Prevenção

A dinâmica

Inicia a aula convidando aos alunos para assistirem um 
teatrinho que vai ensinar ficar mais seguro na piscina e se 
divertir de montão.

Cenário na borda da piscina. Disponha os alunos ao redor 
do cenário e incentive a interação fazendo perguntas e 
permitindo a  manipulação das personagens.

Ao final do teatro, faça as atividades para  autossuficiência 
na água.


