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Scooter…
Vem do planeta Zorb, que foi destruído porque os seus 
habitantes perderam o respeito uns pelos outros e pelo seu 
planeta. Scooter, Intella, Signal e Sentimo são quatro amigos 
do planeta Zorb que viajam através da galaxia à procura 
de um novo lar. Durante as suas aventuras, a nave espacial 
chega a uma ilha no meio do oceano. Enquanto Sentimo, 
Signal e Intela estão a dormir, Scooter vagueia até à praia.  

Quem são Scooter & Vita?Quem são Scooter & Vita?



Vita…
É uma jovem que perdeu a sua família num naufrágio. Ela vive agora 
numa ilha deserta no meio do oceano. Para deixar de se sentir sozinha, 
inventou jogos e faz longas caminhadas na praia, onde encontra  
sempre coisas estranhas. Ela diz a si própria que está feliz mas, na  
verdade, sente falta de amigos com quem brincar. Então, numa tarde 
de sol, enquanto brinca na praia, aparece uma criatura exótica.

 



“Isso parece divertido!” 
Assustada com a voz desconhecida vinda dos arbustos, Vita dá um salto. 
“Quem está aí?” Gagueja.
“Olá, eu sou a Scooter”, a criatura turquesa responde alegremente 
enquanto caminha na sua direção. “Quem és tu?”
Durante um minuto ou dois, Vita não pode falar. Perguntas diferentes 
correm-lhe pela mente. Não estava ela sozinha na ilha? O que quer 
esta nova criatura? Vita limpa a garganta e endireita as costas.
“Eu sou... a Vita. O que estás aqui a fazer?” 
Scooter explica sobre o planeta Zorb e como ela e os seus amigos  
desembarcaram na ilha. Vita escuta silenciosamente. Ela sente-se  
triste por Scooter e pelos seus amigos, mas está encantada com a  
sua missão de encontrar um novo lar.

Uma amizade inesperada



“Também estou longe de casa”, sussurra ela depois de Scooter ter terminado 
a sua história. Vita conta-lhe sobre o naufrágio e a sua vida na ilha. Agora é 
Scooter que ouve silenciosamente, admirando a atitude positiva de Vita.
Eles permanecem em silêncio durante algum tempo, pensando nas histórias 
um do outro. 
“Qual é o jogo que estavas a jogar?” Pergunta Scooter depois de algum tempo. 
“Chama-se Mikado. Deixas todos os ramos caírem num monte desar-
rumado. Apanhamo-los um a um, sem mover os outros. Eu costumava 
jogar com os meus amigos”.



Vita olha para o monociclo da Scooter.
“Posso fazer-te uma pergunta?” Interrogou ela com timidez.
“Claro que sim! Eu adoro perguntas!” Responde Scooter.
“Onde estão as tuas pernas?”
“Estou tão contente por fazeres estas pergunta. Normalmente, todos 
olham apenas para o meu monociclo e provavelmente questionam-se 
sobre o que aconteceu às minhas pernas. Mas ninguém se atreve a 
perguntar”.
“Então, o que aconteceu?” pergunta Vita.
“Perdi as minhas pernas durante um acidente no planeta Zorb”.
“Oh não... Isso é muito triste”. 
“Claro que sinto falta das minhas pernas”. Mas deixa-me contar-te  
um segredo”, responde Scooter.
“Eu adoro segredos...”, sussurra Vita.



“Não consigo andar, mas com este monociclo posso voar”.
Os olhos de Vita iluminam-se de espanto. “Podes voar? Mas como?”! 
“Eu consigo usar os meus braços para pedalar. É a minha habilidade 
especial”.
“Que ótimo! Talvez um dia possamos sair desta ilha. Mas primeiro, 
vamos brincar”, sorri Vita.
Depois de brincarem juntos durante horas, Vita olha para o céu e salta.
“Vem comigo! Este é o melhor momento do dia para encontrar coisas 
estranhas que vão dar à praia”.
Sem esperar por uma resposta, corre ao longo da praia. Scooter faz o 
seu melhor para a acompanhar.



Scooter e Vita passam horas a olhar através dos objetos que foram 
dar à costa.
“O que é isto?” pergunta Scooter, segurando um pau azul.
“É uma escova de dentes”, responde Vita. “Usa-a duas vezes por dia e 
preserva os teus dentes. Há tantas que aparecem na praia que deixei 
de as contar!” 
“De que são feitas?” pergunta Scooter.
Vita faz um olhar de desaprovação. 
“De plástico. As aves, os peixes e os animais no mar pensam que é 
comida, por isso comem-nas. Ficam doentes e alguns até chegam 
a morrer. Isto deixa-me tão triste e zangada. Quem me dera poder 
ajudá-los”.
Scooter recorda como a natureza em Zorb foi destruída.  
Ela sente o mesmo.

Mensagem engarrafada



“E o que é isto?” pergunta Scooter.
“Isto é um saco de plástico. Também é ruim para os animais e para  
o planeta”. 
“Se é tão mau, porque é que existe?” 
“Talvez as pessoas não pensem realmente sobre isso”, responde Vita. 
“Talvez não se apercebam do perigo”. Embora algum plástico possa 
ser reutilizado, seria muito melhor para o ambiente”.
Scooter e Vita continuam a olhar para todas as coisas que vão dar  
à praia. 
“Vejam o que eu encontrei!” Vita exclama após algum tempo, segurando 
uma garrafa como se tivesse acabado de ganhar um troféu.
“Também é feito de plástico?” pergunta Scooter.
“Não, isto é de vidro. E vejam, parece haver uma mensagem dentro dela!”



“Oh não!” Diz Vita enquanto se senta lentamente. Scooter para 
mesmo ao seu lado.
“O que é que diz?”
“Precisamos das tuas habilidades especiais, Scooter. Um animal precisa 
da nossa ajuda. Temos de ir AGORA”!

“O que é que diz? O que é que diz”? Scooter grita empolgada.
Vita abre a garrafa, vira-a ao contrário e tenta tirar a mensagem agitando 
a garrafa. Mas o papel está encravado.
“Usa a escova de dentes para tirar o papel”, sugere Scooter. 
“Grande ideia!” 
“Um bom trabalho de equipa faz sempre a diferença!”
“O que é isso?” pergunta Vita.
“Trabalho de equipa é quando eu tenho ideias, aptidões ou conhecimentos 
e tu tens outras ideias, aptidões e conhecimentos, e combinamo-los 
para resolver problemas em conjunto”.
Vita acena com a cabeça e retira o pedaço de papel usando a escova 
de dentes. 

POR FAVOR, 
POR FAVOR, 

AJUDEM-ME!
AJUDEM-ME!

Isto é o que 

eu pareço:
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“Esta mensagem é tua?” Vita sussurra enquanto olha nos olhos de um 
animal que se parece exatamente com o do pedaço de papel que tem 
na mão. O animal suspira e olha lentamente para Vita e Scooter.  
Depois olha para o pedaço de papel.
“Não acredito que encontraram isto! Foi o meu irmão Percy que  
escreveu a mensagem. Ele tem sempre estas ideias loucas. Não 
importa a dimensão do problema, ele acredita que há sempre uma 
solução. Mas desta vez, acho que já não temos tempo suficiente”.
“Mais ideias...”, sussurra Vita a Scooter.
“Trabalho de equipa para resolver problemas...”, sussurra Scooter  
a Vita. 
“Querem que vos leve ao Percy?” pergunta o animal.
“Sim, por favor”, responde Vita.

Um plano perfeito



“És muito bonita”, diz Vita em voz alta enquanto caminha atrás da 
irmã de Percy, Penélope. 
“É muito simpático da tua parte”. Mas isso não nos ajuda. Nós, os pangolins, 
estamos entre os animais mais ameaçados do mundo”.
“Como assim? Quem anda atrás de ti?” pergunta Scooter.  
“Pessoas que precisam de dinheiro”. Matando e vendendo-me a mim 
e à minha família, elas podem comprar comida e outras coisas para  
si e para as suas famílias”.
Vita estremece. A sua família também morreu. Mas eles não foram 
vendidos!  
“Isto tem de parar!” diz Vita. “Como podemos ajudar?”
“Não sei. Eu estou muito assustada. Mas tenho a certeza que Percy tem  
um plano”.
“Claro que tenho!” grita uma voz grave e sombria. Vita e Scooter congelam.
“Eu sou Percy”, diz ele enquanto caminha para Vita e Scooter.  
“Quem são vocês?”



Vita e Scooter contam a Percy e Penelope sobre a ilha, como encontraram  
a mensagem na garrafa e a viagem para encontrar o local indicado no  
pedaço de papel, voando dia e noite.
“Tiveram todo esse trabalho, só por mim?!” Exclama Percy 
voltando-se para a sua irmã. “Eu disse-te! Nunca podemos desistir! 
Mas têm razão sobre uma coisa. Temos de arranjar rapidamente uma 
solução”.
“Mas como?” pergunta Vita. 
Percy explica o seu plano para parar a matança de pangolins e outros 
animais em risco. 
“As pessoas devem compreender quem somos e porque precisamos 
de nos manter vivos. Elas precisam de começar a gostar de nós.  
E algumas pessoas precisam de encontrar outras formas de ganhar 
dinheiro, sem que precisem de matar animais ameaçados e em vias  
de extinção”. 
“Talvez aprendendo a cultivar vegetais e a vendê-los”. Sugere Penélope.
“Sim! Eles devem aprender a substituir armas perigosas por pás úteis”, 
diz Scooter. Percy concorda, acenando com a cabeça. 
“Grande ideia!” Sussurra Vita aos ouvidos de Scooter enquanto se vira 
para Percy. 
“Como podemos ajudar?” 
“Quero ficar escondido nos arbustos pois tenho muito medo de falar 
com todas essas pessoas diferentes. Sei que não é fácil, mas alguém 
tem de o fazer...”, conclui Percy.
Vita pisca o olho a Scooter e sorri a Percy e Penélope. “Com trabalho 
de equipa. Vamos começar hoje”.





PORQUE É QUE ALGUMAS PESSOAS 
ANDAM ATRÁS DE NÓS?
Já ouviste falar de caça furtiva? 
Significa caçar e matar animais selvagens (animais e plantas em terra e 
na água) sem autorização. Muitos caçadores furtivos são muito pobres. 
Precisam de alimentar as suas famílias e podem não ter outra forma de 
ganhar dinheiro sem ajuda. Uma vez que os animais e plantas em perigo 
de extinção são muito raros, outras pessoas pagam muito dinheiro por 
eles.  

Porque é que certos animais são caçados  
furtivamente?   
Algumas pessoas adorariam ter um casaco feito com as suas peles.
Outras gostam de comer a sua carne. Outras pessoas fazem remédios 
ou jóias a partir de partes do seu corpo.



Porque devemos parar a caça furtiva?        
Muitos animais selvagens estão ameaçados de extinção por  
causa da caça furtiva. Isto não só afeta os animais em perigo mas 
também o seu habitat. Como tanto os animais como as plantas 
precisam de viver uns com os outros, em equilíbrio, para se  
manterem saudáveis, esta mudança não é boa para o nosso  
planeta. E quando demasiados animais da mesma espécie  
desaparecem, isto significa que toda a sua espécie pode ficar  
extinta. Não achas que seria muito triste se todas estas criaturas 
tão belas desaparecessem para sempre?



PangolinPangolin
Já alguma vez viste uma criatura tão mágica como eu? 

Quando estou em perigo, enrolo-me como uma bola de rocha solida. 
As minhas escamas brilhantes formam um escudo contra os predadores. 

Quando as pessoas dormem, eu fico acordado. 
Não consigo ver muito bem, mas tudo fica normal quando está escuro!
E com a minha longa língua pegajosa apanho milhões de térmitas, 
formigas, grilos e moscas. 
Porque sou tão especial, as pessoas querem apanhar-me para me venderem. 
Algumas pessoas usam as minhas escamas como um remédio. 
E acreditas que eu sou usado como ingrediente para uma sopa muito 
especial! 

Vivo em todos os lugares, desde florestas tropicais a desertos áridos, 
em África e na Ásia. Estou em perigo de extinção, e ninguém sabe 
quantos de nós ainda andam por aí.
 

AJUDA! PODERIA, POR FAVOR, PARAR DE NOS CAÇAR? 



RinoceronteRinoceronte
Já alguma vez viste uma criatura tão impressionante como eu?

Orgulho-me do meu corpo volumoso, pele plissada, cabeça enorme e 
corno maciço. 
Mas estou em perigo porque tenho algo pelo qual algumas pessoas 
matam: o meu corno.

Começou a crescer quando eu era um bebezinho. 
É feito do mesmo material que as tuas unhas! 
É útil como ferramenta, ou como arma contra inimigos. 
Algumas pessoas vêem-no como um remédio. 
Algumas pessoas gostam de estátuas e jóias feitas com o meu corno. 
Mas não adoras a forma como fica na minha própria cabeça? 

Eu vivo em alguns países africanos. E tenho familiares no Bornéu e em 
Sumatra, na Índia e no Nepal. Estou em perigo. Provavelmente restam 
entre 25.000 e 28.000 de nós em todo o planeta. 



Leopardo-de-Amur Leopardo-de-Amur 
Já alguma vez viste um gato tão interessante como eu? 

Eu sou um grande caçador. 
Quando vejo o meu potencial jantar, aproximo-me cuidadosamente 
escondendo-me atrás de uma árvore. 
Assim que chega a altura certa, dou um grande salto. 
Até caço no Inverno. As minhas enormes patas funcionam como  
raquetes de neve e o meu pêlo evita que congele. 

Mas eu não sou apenas um caçador. Eu também sou presa. 
Alguns humanos matam-me para usar o casaco de peles que me mantém 
quente. E alguns matam-me só pela emoção de derrotar um guerreiro. 

Eu vivo na Rússia e na República Popular Democrática da Coreia.  
Restam muito poucos da minha espécie, mas os números estão lentamente 
a subir graças a algumas pessoas que se importam connosco!



Há muitos outros animais incríveis que estão 
em perigo de serem caçados. Podes desenhar 
um quarto animal?
Onde é que vive?

O que é que come?

Que mais se pode dizer sobre este animal?



Vita e Scooter trabalham durante muitos dias e noites, partilhando 
ideias sobre como salvar os pangolins.  Quando regressam para perto 
de Percy e Penélope estão exaustos.
“Todos aqueles com quem falámos prometeram trabalhar em conjunto 
numa solução para os animais em perigo”, explica Vita.
“Muito obrigada por nos ajudarem”, sussurra Percy.
“Voltaremos para verificar se cumprem as suas promessas!” responde Vita.
“Mais uma coisa antes de irem”, diz Percy. “Vejam o que encontrei 
esta manhã”.
Percy mostra a Vita e a Scooter um envelope grande de onde tira uma 
carta. Scooter aproxima-se e olha por cima do ombro de Vita.

Florestas sombrias e profundas

POR FAVOR, POR FAVOR, 
AJUDEM-ME! AJUDEM-ME! 

Isto é o que  
eu pareço:
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“Oh não!” grita Scooter. “No planeta Zorb as nossas árvores também  
desapareceram!”
Vita põe a mão no ombro de Scooter, depois olha para Percy.
“Quem são estes animais? Como é que eles te encontraram?” pergunta ela.
“As notícias viajam depressa”, responde Percy. “Enviei algumas mensagens 
por aí para que todos soubessem o que estamos a fazer. E a minha amiga 
Olita, a Orangotango está à vossa espera”. 
“Vou novamente usar as os meus poderes especiais”, diz Scooter.
“Sim! temos de ir para a ajudar! Isto tem de parar”! grita Vita. 
Scooter acena com a cabeça. “Não precisas de me convencer”, diz ela 
calmamente. A imagem dos espaços abertos com árvores caídas ficou 
registada na sua memória.
Percy abraça-os. “Obrigada por tudo o que fizeram por nós. Não me vou 
esquecer. Tenho a certeza que a nossa situação vai melhorar a partir de 
agora. Boa sorte para vocês”.

Vita e Scooter voaram durante horas. A certa altura Vita aponta para os 
espaços abertos abaixo deles, com os troncos das árvores espalhados 
pelo chão. Parece o seu jogo de Mikado. Mas isto não é um jogo, e por isso 
não é divertido. “Deve ser isto!”, grita Vita. Aterram e, cansados da longa 
viagem e do seu árduo trabalho com Percy e os pangolins, procuram um 
lugar para dormir. 



“Estamos tão contentes por terem vindo”,  
ouvem enquanto abrem os olhos pela manhã.
Vita está agora bem acordada. Ela olha  
fixamente para dois olhos escuros enormes, 
rodeados de uma cabeleira de pelo fofo 
cor-de-laranja.



“Deves ser a Olita”, diz Vita. “Conta-me... o que está a acontecer com as 
árvores? Não sei se podemos ajudar, mas pelo menos podemos ouvir-te”.
“É exatamente isto que precisamos!” Olita responde. “Ninguém está 
a ouvir. Todos pensam que cortar todas estas árvores é normal. Ou 
que ninguém se importa. Mas não é bom quando florestas inteiras 
desaparecem. E nós, sem dúvida, preocupamo-nos muito com isto. 
As florestas são as nossas casas. E o planeta precisa das árvores para 
respirar. Por isso, por favor.... Podem espalhar a palavra e fazer com 
que as pessoas nos ouçam”?
“Lamento muito…também não sabia que era tão ruim”, responde Vita. 
“Prometo que vou contar a todos!”
“Juntos!” acrescenta Scooter.
“Juntos!” diz Vita.



PARA ONDE FORAM AS NOSSAS 
CASAS?  
Já ouviste falar sobre desflorestação ou  
desmatamento?  
Significa cortar as árvores da floresta para usar a madeira ou a terra 
para outra coisa qualquer. Neste momento, enormes partes das florestas 
tropicais estão a desaparecer muito rapidamente. 

Porque é que cortamos as árvores?  
A madeira é utilizada para fazer edifícios, papel e mobiliário. 
A terra é utilizada para os animais pastarem ou para cultivar.  
Ou então é utilizada para novas estradas ou casas.



Porque devemos proteger as florestas?    
Sem árvores para viver, proteger e dar alimento, muitos animais não con-
seguem sobreviver. As árvores fazem o oxigénio de que precisamos para 
respirar. Elas são as heroínas na nossa batalha contra as alterações climáticas. 
Armazenam enormes quantidades de dióxido de carbono, que é um “gás com 
efeito de estufa” que aquece o nosso planeta. 
Quando as árvores são cortadas ou queimadas, o dióxido de carbono sobe 
para o ar. Precisamos de florestas para serem as nossas companheiras de 
equipa na luta contra as alterações climáticas!
 

A propósito... e as casas geladas?  
Não são só as florestas que estão a desaparecer. Devido às alterações 
climáticas, as camadas de gelo no Pólo Norte e no Pólo Sul estão a 
derreter como gelo na mão quando está muito quente. Os animais que 
lá vivem sentem o gelo a ficar mais fino debaixo dos seus pés.



UHHH, ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS? 
O QUE É ISSO?
Imagina um dia muito quente. Senta-te num carro com as janelas  
fechadas. Ou numa caixa grande. Ou embrulhado num cobertor.  
O ar não pode circular para dentro ou fora.

Consegues sentir o calor que faz? 

O nosso planeta aquece da mesma maneira: 
Os gases naturais de efeito de estufa cobrem a Terra como um cobertor. 
Esse cobertor capta o calor do sol. 
Isso é ótimo, porque sem este cobertor estaria um frio de gelar na Terra. 
Até agora, tudo bem...  

O problema é: com as nossas máquinas, fábricas, tráfego e gado,  
libertamos uma grande quantidade extra de gases de estufa para o ar. 
Esses gases tornam esse cobertor cada vez mais espesso, tornando  
a Terra cada vez mais quente.



Por causa disto, o nosso clima está a mudar. 
O Ártico e a Antártida são muito mais quentes do que costumavam 
ser, fazendo o gelo derreter. 
Os glaciares nas montanhas, quando derretem, fazem fluir mais água 
dos rios para o mar. Como resultado, o nível das águas do mar sobe. 
Em outros lugares do planeta, as alterações climáticas secam a terra  
e até causam incêndios florestais. Muitos animais e plantas têm  
dificuldade em sobreviver. 

Isto não soa nada bem, pois não? Têm razão.
Mas a boa notícia é que: juntos podemos evitar que a Terra fique  
demasiado quente! 



OrangotangoOrangotango
Já alguma vez viste um animal que se pareça mais contigo do que eu? 

Somos praticamente família: 97% do nosso ADN é o mesmo (DNA, ou 
ADN em português, é o “código” que faz de nós o que somos). Não 
quero gabar-me, mas sou muito mais forte do que tu. Agarro coisas 
com os pés e posso balançar num ramo de árvore só com um dedo. 

Como toneladas de fruta todos os dias. 
Espalho as sementes enquanto faço cocó e cuspo. 
Parece repugnante, mas isto ajuda novas árvores e plantas a crescerem 
em todo o lado para onde vou. 

Construo a minha casa no cimo das árvores. Mas a minha floresta está 
a ser cortada ou queimada. 
Já não tenho muitos membros da minha família. 
Mas tu e eu somos como família... por favor, podes tomar conta de mim? 

Vivo nas ilhas do Bornéu e Sumatra, no Sudeste Asiático. Estou em 
perigo: restam apenas110.000 de nós em todo o planeta.

AJUDA! PODEM PROTEGER AS NOSSAS  
CASAS, POR FAVOR?  



OkapiOkapi
Já alguma vez viste um animal de pelo castanho-escuro parecido 
com uma tapeçaria de veludo?  

Não me achas bonita? Bem, espera até veres o meu belo traseiro.  
Pareço um veado e uma zebra juntos. Mas eu sou da família das  
girafas. Olha com atenção e verás que temos as mesmas orelhas,  
e chifres cobertos de pêlo.

Sou muito raro, e tímido. Adoro ficar escondido na floresta. Mas há 
muitos conflitos no meu país. E as pessoas caçam os animais da  
minha espécie e cortam as árvores à minha volta. Preciso de ajuda 
para me manter escondido! 
 

Eu vivo na República Democrática 
do Congo e estou em perigo.  
Ninguém sabe ao certo quantos  
de nós ainda há no mundo.   



Ursos polaresUrsos polares
Já alguma vez viste um atleta como eu?

Não me quero gabar, mas posso nadar 700 quilómetros em dez dias 
(sem pausa). Também consegues fazer isso? 
As minhas garras são as minhas barbatanas, e as minhas patas traseiras 
os meus lemes. 
A gordura debaixo do meu pêlo mantém-me quente em água gelada. 
E as minhas patas antiderrapantes impedem-me de deslizar de barriga 
sobre gelo escorregadio. 

Apesar de ser um bom atleta, não posso competir em algumas batalhas. 
As alterações climáticas, por exemplo. 
As camadas de gelo espessas que eram a minha casa estão a derreter. 
Podes ajudar-me a mantê-las geladas? 

Eu vivo no Polo Norte e em seu redor. Há entre 20.000 e 30.000 de 
nós. Mas, a este ritmo, 30% da minha espécie desaparecerá em 2050.



Há muitos outros animais incríveis que estão  
a perder o seu lar...  
Queres desenhar um quarto animal?
Onde é que vive?

O que é que come?

Que mais se pode dizer sobre este animal?



“Estou cansado”, diz Scooter. “Estes oceanos são tão grandes...” 
“Vamos encontrar um lugar para descansar”, sugere Vita.
Agora voam tão baixo que quase tocam a água.
“Olha para este oceano tão belo!” Exclama Vita. “Nem sequer reparei 
da última vez que o sobrevoámos!” 
“Nem eu!” responde Scooter. “Acho que estávamos apenas a pensar 
em Percy e Olita. Pergunto-me se também aqui há animais em perigo”.
“Espero que não. Porque...”
“ Estamos definitivamente em perigo”! Berra uma voz antes que Vita 
possa terminar a sua frase.
“Whooaa... O que está a acontecer?” Scooter grita enquanto são le-
vantados por um enorme animal azul-acinzentado. Ela está assustada, 
mas feliz por poder descansar um pouco os seus braços. “Quem és tu?”
“Eu sou Wally, a Baleia. E estes são os meus amigos Silky, o tubarão, e 
Yamuna, o atum”.
Scooter e Vita olham para os três animais e depois um para o outro.
“Porque estão em perigo?” pergunta Vita. 

Vozes da água



“Navios enormes vêm atrás de nós, às vezes de noite, às vezes durante 
o dia. Eles usam redes gigantescas e varas longas para nos apanharem”, 
responde Wally. 
“E isto não é tudo”, acrescenta Silky enquanto enfia a cabeça acima 
da água. “Não se pode ver daqui, mas os oceanos mudaram muito.  
Costumavam estar cheios de vida. Mas agora os lugares coloridos 
ficaram cinzentos. Tantos peixes desapareceram. São mortos ou  
morrem por causa de plásticos e redes de pesca que não deveriam 
estar aqui. Há dias em que não tenho ninguém com quem brincar. 
Realmente já não é divertido”.



“É precisamente por isso que te chamo Silky, o tolo”. Não se trata de 
diversão. Trata-se de perigo!” grita Wally. 
“Não há lugar para nos escondermos”, diz Yamuna. “E sabes que 
mais? As pessoas que nos fazem isto, a maior parte do tempo nem 
sequer são punidas. É tão injusto!”
Vita arrepia-se. Ela pensa no navio em que estava. Será que isto também 
aconteceu naquele navio? Se sim, será que os pais dela sabiam? Uma 
lágrima escorre-lhe pela bochecha. Os seus pais ajudaram-na sempre a 
responder a perguntas e a resolver problemas. De repente, ela  
sentiu-se muito, muito sozinha.
Scooter olha para Vita. Ela sente a sua tristeza e sente a falta dos seus 
amigos.
“Já chega de discutir”, diz ela. “Este é um problema realmente grande”. 
Temos de obter mais ajuda. Vamos voltar à nossa ilha e regressaremos 
com ajuda e ideias. Entretanto, quando estiverem em perigo, podem 
tentar ajudar-se uns aos outros? A isso chama-se trabalho de equipa”.



“O que é trabalho de equipa?” Wally, Silky e Yamuna perguntam ao 
mesmo tempo.
“Trabalho de equipa é quando eu tenho ideias, aptidões ou conheci-
mentos e vocês têm outras ideias, aptidões e conhecimentos, e nós 
Juntamo-las todas para resolver problemas em conjunto”.
Vita sorri. “Trabalho de equipa é quando eu tenho magia, ideias ou conhe-
cimento e vocês têm outras magias, ideias e conhecimento. O trabalho de 
equipa é quando os combinamos para resolver problemas em conjunto”. 
Agora é a Scooter que sorri.
“Obrigado por nos deixarem descansar, e por partilharem as vossas 
histórias. Foi um prazer conhecer-vos. Boa sorte!”
Ao partirem, ainda ouvem Wally dizer a Silky e a Yamuna: “Vamos 
fazer juntos um plano para tentar resolver os nossos problemas...”.
“Viste o olhar deles quando falámos de trabalho de equipa? Foi tão 
engraçado!” Diz Vita quando já estavam bem no alto do céu. 
“Ao princípio eles ficaram surpreendidos, mas penso que compreenderam. 
Falando de trabalho de equipa, estou muito feliz por ires conhecer os 
meus amigos”.
“Quais são os seus nomes outra vez?” pergunta Vita.
“Sentimo, Signal e Intella. Acho que vais gostar muito deles”, responde 
Scooter.
“E eles vão gostar de mim?” Sussurra Vita. 
“Claro que sim! E tenho a certeza de que vão querer ouvir tudo sobre 
as nossas aventuras. Eles também sabem o que significa estar em  
perigo porque as suas casas também foram destruídas...”



O QUE ESTÁ A ACONTECER NOS 
NOSSOS OCEANOS? 
Já ouviste falar dos problemas nos nossos 
oceanos? 
Mais de 70% do mundo está coberto de água. E, abaixo da superfície, 
encontra-se um paraíso escondido cheio de belas criaturas. O que 
talvez não saibas é que não podem viver sem oceanos saudáveis. 
E neste momento, há sérios problemas no paraíso. 

Então, qual é o problema? 
Não são apenas os animais em terra que são caçados furtivamente ou 
as árvores queimadas ou cortadas. 
Muitas criaturas marinhas também são retiradas das suas casas, como 
as tartarugas. E algumas pessoas pescam, mesmo quando não é  
permitido. Mas proteger os animais do oceano contra estes  
crimes não é uma tarefa fácil.

E alguma vez já ouviste falar de sopa de plástico? Redes de pesca, 
garrafas de plástico, escovas de dentes... 
Uma enorme quantidade de plástico flutua nos nossos oceanos, rios e lagos. 
Estes resíduos acabam frequentemente nas barrigas dos animais que 
vivem na água. Por vezes, ficam presos em redes de pesca ou também 
em grandes pedaços de plástico. Todos os anos, muitos animais morrem 
por causa da sopa de plástico e de outros tipos de poluição da água. 

Um último exemplo... Devido às alterações climáticas, a temperatura 
não só sobe em terra, mas também na água. E a água mais quente 
muda a vida no oceano. Os recifes de coral, por exemplo, adoecem 
com temperaturas mais elevadas.



Porque devemos proteger os nossos oceanos?  
A vida no fundo do mar é muito mais do que apenas beleza. 
Os oceanos revestem-se de importância crítica para todos os seres 
vivos do planeta, de muitas maneiras diferentes. 
Sabias que os oceanos podem proteger o mundo das alterações 
climáticas? 
Por exemplo, as algas são os organismos mais pequenos que se veem 
a flutuar na água. Mas juntas, produzem metade de todo o oxigénio 
que todas as espécies na terra precisam para respirar! E a partir destas 
algas, as pessoas podem fazer alimentos e extrair óleos que não  
prejudicam o planeta. 
A propósito, sabias que os maiores animais do oceano são as baleias?
Elas armazenam muito gás com efeito de estufa nos seus corpos,  
certificando-se de que este não acaba no céu. 
O oceano está cheio de criaturas grandes e pequenas que lutam  
contra as alterações climáticas. 

Vamos cuidar delas!



AxolotlAxolotl
Já alguma vez viste uma criatura tão  
bonita como eu? 

Conheço um truque impressionante: Consigo regenerar-me! Se perder 
uma parte da minha cauda ou da minha perna, ela voltará a crescer. 

Pareço-me como um girino vestido de rei. Algumas pessoas pensam 
que eu sou um bebé anfíbio. Mas posso assegurar-vos: Estou toda 
crescida. E a coroa na minha cabeça? São guelras por onde eu respiro. 

Sou uma salamandra superpotente. Mas estou em perigo de extinção: 
há apenas um lugar onde me podem encontrar, num lago que está 
poluído e parcialmente drenado. Será que, desta vez, alguém pode 
inventar um truque para me ajudar a sobreviver? 

Eu vivo no Lago Xochimilco, perto da Cidade do México. Estou em 
perigo de extinção. Restam menos de 1200 de nós na natureza.

AJUDA! PODEM POR FAVOR CUIDAR DAS  
NOSSAS ÁGUAS? 



Baleia azulBaleia azul
Já alguma vez viste um animal maior do que eu? 

Eu sou o maior animal vivo. Alguma vez te perguntaste o que aconteceria  
se um elefante pisasse no dedo do teu pé? Imagina 33 elefantes a  
pisarem no teu dedo do pé. É o quanto eu peso. 

Ser o maior animal do mundo não significa que eu consiga vencer 
todos os desafios. 
A poluição causada pelos humanos é ruim para a minha saúde. 
O plástico acaba na minha barriga. 
E o barulho que os navios fazem na água irrita-me. 
O meu coração é o maior do planeta. Mas preciso de ajuda  
para que continue a bater. 

Vivo em oceanos de todo o mundo. Somos 25.000. Felizmente,  
os nossos números não estão a diminuir.
 



Tartaruga-de-escamasTartaruga-de-escamas
Já alguma vez viste um animal a carregar uma casa tão bonita? 

Vivo em oceanos tropicais de todo o mundo. Gosto de mordiscar  
esponjas marinhas e ervas que crescem nos recifes de coral, mantendo-os 
saudáveis.   

Mas a poluição dos oceanos faz-me perder a forma. E, por vezes, acabo 
acidentalmente em redes destinadas a apanhar peixe. Para piorar as 
coisas, a minha carapaça tem cores e padrões incríveis. É tão bonita 
que muitas pessoas a querem comprar. Há alguém que possa fazer 
uma cópia em 3D? 

Vivo em oceanos tropicais de todo o mundo, e estou sob perigo  
de extinção. 



Há muitos outros animais incríveis a lutarem 
na água. Consegues desenhar um quarto  
animal? 
Onde é que vive?

O que é que come?

Que mais se pode dizer sobre este animal?



“Assim que chegam, Intella, Signal e Sentimo correm para Scooter.
“Onde estavas? Porque saíste sozinha? Estávamos tão preocupados!”
 “Não se preocupem”, Scooter sorri enquanto empurra Vita para a 
frente. “Eu não estava sozinha”. 
“Quem é ela?” A Intella pergunta, sem saber porque é que Scooter 
não lhe pediu a Ela para a acompanhar. 
“Esta é a Vita”. Tivemos uma grande aventura...”
“E foi um grande trabalho de equipa”! diz Vita.
Intella, Signal e Sentimo suspiram. “Ah, ela também te ensinou. 
Bem-vinda ao Clube do Trabalho de Equipa”! 
 

A equipa ideal



Todos riem e jogam Mikado toda a tarde, e Vita fica a conhecer 
os outros Zorbs. À noite, adormecem junto à fogueira.  
De manhã, Vita leva os seus quatro novos amigos para um 
passeio na praia. 
“Nunca nos disseste porque deixaram a ilha”, pergunta a 
Intella passado algum tempo.
“Começou com uma garrafa que Vita encontrou”, responde 
Scooter. 
“Porque deixariam a ilha por uma garrafa?” pergunta Intella.
“A garrafa tinha uma mensagem de alguém que  
precisava de ajuda”, responde Scooter. “Aconteceu  
tudo tão rápido. Se soubesse que seria uma tal  
aventura, ter-te-ia pedido que viesses connosco”.



“Agora que estamos todos juntos novamente, podemos levar a nossa nave 
espacial”, continua Scooter. “Não devemos procurar um novo lar só para 
nós. Há outros animais que também estão a ficar sem sítios para viver ...”
Intella, Signal e Sentimo olham uns para os outros. Depois, olham 
para Scooter.
“Na verdade... não vos dissémos o que aconteceu enquanto estiveram fora...”
Scooter afasta-se. 
“Bem, estás a ver”, diz o Signal. “Quando não te conseguimos encontrar, 
queríamos ir na nave espacial para te procurar. Mas acontece que a 
nave está avariada”. “Está o QUÊ?” diz Scooter.
“Tentei consertá-la, mas não consigo mesmo”, diz o Signal. 
Todos os Zorbs ficam em silêncio. Vita pensa na sua mãe. O que é  
que ela diria? 
“Se tentaste tudo sozinho e não a conseguiste arranjar, talvez  
devamos pedir ajuda”.
 



“Como? Ninguém sabe que estamos aqui!” Exclama Sentimo.
“É verdade. Mas vejam o que encontrei”, responde Vita enquanto  
segura uma grande garrafa de vidro.
Signal examina-a de perto.
“Não tem nenhuma mensagem dentro”.
“Exatamente! É isso que precisamos de fazer! Se funcionou para  
Percy e Olita. Porque não connosco? 
“Conta comigo”, diz a Intella.
“Comigo também”, acrescenta Scooter. 
Signal, Sentimo e Scooter olham para a garrafa e acenam com a cabeça.
Vita escreve uma mensagem num pedaço de papel, enrola-a cuida-
dosamente e coloca-a na garrafa. A mensagem diz o seguinte:

POR FAVOR, AJUDA!  

A Equipa Ideal

3°15’N 73°00’E
Ir para:



É A TUA VEZ!  É A TUA VEZ!  
O nosso belo planeta não é tão saudável como deveria ser. 
Mas não há necessidade de entrar em pânico, ainda não 
é um planeta Zorb! Pessoas de todos os cantos do  
mundo trabalham o mais arduamente possível para  
proteger a vida selvagem de que precisamos.  
Consegues pensar em formas de os ajudar? 

Quais são as tuas ideias, grandes e pequenas?
O que é que podes fazer?

Obrigado, em nome de toda a vida selvagem da natureza!

Pequenas ideias e ações...  Pequenas ideias e ações...  
Recolher plástico
Vês pedaços de plástico?  
Recolhe-os para que não acabem nos rios ou oceanos!

Reduzir, reutilizar e reciclar
Tens coisas que já não usas? Não as deites fora muito  
rápido - responde primeiro a estas perguntas. Podes... 

… usá-las novamente?
... fazer algo novo com elas?
... dá-las a outra pessoa que possa precisar?

Pequenas ideias:



e grandes ideias e ações...  e grandes ideias e ações...  
Uma história de amor
Contar histórias sobre os belos animais de quem tanto gostamos, 
a todos os que as queiram ouvir. 
Juntos, podemos começar a tratá-los como tesouros e membros da 
família, que precisam de ser protegidos da caça furtiva e outros  
crimes. Podes desenhá-los, escrever ou falar sobre eles, ou partilhar 
os teus quadros: o que preferires!

A equipa ideal
Quando se trabalha em conjunto, é possível conseguir ainda mais. 
Faz um plano proteção da vida selvagem em conjunto com os teus 
colegas de turma. 
Será que os teus professores ou pais também se querem juntar? 
Qual é a tua missão? Pensa em Vita e nos Zorbs, cada um tem o seu 
ponto forte. Quem deve desempenhar que papel na tua equipa ideal?

 Grandes ideias:



CONVERSAR E PARTILHAR
As crianças têm mentes curiosas, que são estimuladas pela leitura 
ou pela leitura em voz alta. Ao conversar e discutir sobre os temas e 
eventos do livro após a sua leitura,você estará a encorajar as crianças 
a usar a sua imaginação e a formar as suas opiniões. As perguntas que 
se seguem podem servir de inspiração para conversas divertidas. 

Trabalho de equipa
Scooter adora o trabalho de equipa, e ela consegue que Vita, os seus 
companheiros Zorbs e os animais que encontram também, se entusiasmem 
por trabalharem juntos. Quais são os exemplos de trabalho de equipa 
na tua vida quotidiana? O que é importante quando se trabalha em 
conjunto? Que tipo de características são necessárias para formar 
uma boa equipa? Como consegues garantir que cada um reconhece e 
utiliza os seus próprios pontos fortes? 

Para pais e professoresPara pais e professores



Animais e pessoas que vivem juntos
Este livro é um excelente início de conversa sobre a nossa relação 
com os animais e o mundo natural. O que sentes em relação à nossa 
coexistência com animais (selvagens)? O que podes fazer para cuidar 
do planeta e das espécies que o habitam?  

Mensagem numa garrafa
Vita e Scooter recebem várias mensagens numa garrafa, e no final 
elas também enviam uma. Se pudesses enviar uma mensagem, como 
fez o pangolim, como a enviarias?  Que diria a mensagem? E para 
quem seria?  

Acção
Scooter e Vita agem imediatamente logo que recebem a primeira 
mensagem numa garrafa. Alguma vez ajudaste alguém  que precisasse 
da tua ajuda? O que é necessário para que ajudes alguém? 



Sobre o UNODC
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para a Educação e o Empoderamento dos Jovens na Área do Combate à  
Corrupção (GRACE), trabalham para desenvolver a resiliência e assegurar que as 
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conhecimentos necessários para que sejam bons cidadãos, protejam a natureza, 
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