
CENAS DE NOVELA - 09 A 12 ANOS - MGT O ENCONTRO

Opção 1 - Menina e Menino

Cena da novela “Chiquititas” (SBT). Personagens: Mili e Mosca.

[Mosca vai até Mili que está sentada em um banco, numa praça]

[Mosca]
Mili…

[Mili]
Eu não quero falar com você…

[Mosca]
Eu já não te pedi desculpas?

[Mili]
Eu tô com muita raiva agora…

[Mosca]
Olha, a gente teve vários problemas, por isso a gravação acabou atrasando!

[Mili]
Ah, claro, eu imagino o motivo: da próxima vez, pede para as suas amiguinhas
tirarem menos fotos e ajudarem mais!

[Mosca]
Mili…

[Mili]
Aliás: não perde tempo comigo, não! Vai lá tirar mais selfies…

[Mosca]
Não fala assim…

[Mili]
É sério! Vai se divertir que eu fico aqui numa boa…

[Mosca]
Deixa de besteira, vai…



[Mili]
Não é besteira! Você se comprometeu a gravar o clipe comigo e eu fiquei
esperando. Eu cheguei a pensar que tinha acontecido alguma coisa com você!
Você sabe como eu me senti quando te vi no meio daquelas meninas? Então não
fala que é besteira!

[Mosca]
É… Você tem razão… Me desculpe. Eu não queria que isso tivesse acontecido, Mili.
Eu juro…

Opção 2 - Duas Meninas

Cena da novela “Chiquititas” (SBT). Personagens: Tati e Vivi.

[Tati entra no quarto das meninas, no orfanato]

[Tati]
Viviane…

[Vivi]
Ah, não, Tati, nem vem! Você não vai conseguir tirar esse sorriso do meu rosto hoje.

[Tati]
Eu não quero tirar nada de você. Só quero saber o que você estava falando com a
Cíntia na escola?

[Vivi]
Ah… E te interessa, agora?

[Tati]
Sim, muito!

[Vivi]
Tá bom! Eu vou falar. A Cíntia me convidou para um evento super top em outro
país.

[Tati]
Outro país?

[Vivi]
Aham. Ela vai me levar para o Fashion Week da Itália! E é claro que você não sabe,
mas é um evento super conhecido e famoso no mundo da moda.



[Tati]
Você não pode estar falando sério…

[Vivi]
Estou!

[Tati]
Eu não acredito que você vai viajar com essa mulher horrível!

[Vivi]
A Cíntia não é uma mulher horrível, Tati. Ela só quer ajudar na minha carreira. E
agora dá licença que eu tenho muito mais o que fazer.

[Vivi sai de cena e deixa Tati pensativa]

Opção 3 - Dois Meninos
Cena da novela “Chiquititas” (SBT). Personagens: Mosca e Rafa

[Mosca e Rafa conversam na sala do orfanato]

[Mosca]
Nossa, esse almoço estava com cheiro podre!

[Rafa]
Pode crer! E eu sei o que era: os legumes naquela carne.

[Mosca]
Não é só isso, tem alguma coisa errada… Começando pela Ernestina ter cozinhado.

[Rafa]
Até a comida light da Carmem era melhor do que isso…

[Mosca]
Pensa comigo, Rafa: tá na cara que ela comprou tudo do mais barato.

[Rafa]
É, verdade… Carne dura, salada passada…

[Mosca]
É, e aquele refrigerante de quinta categoria? Ela tinha dinheiro para comprar coisa
boa…



[Rafa]
É, o Chico deu umas 100 pilas pra ela…

[Mosca]
E você não entendeu ainda o por que ela fez isso?

[Rafa]
Claro que entendi! Para ficar com o troco só pra ela!

[Mosca]
Exatamente!


