
Colégio-Creche Nossa Senhora da Bonança do Candal



Para valorizar e cuidar da água do mar

Temos de aprender a reciclar o óleo alimentar.

Vamos então nesta aventura entrar

Pois todos nós temos de colaborar.



Vamos embarcar numa aventura com duas gotas para conseguirmos, todos juntos, seres humanos, animais e plantas, cuidar, amar e

apoiar o nosso planeta, de que tanto gostamos, e que é a nossa principal preocupação, pois a vida no nosso mundo está a ser ameaçada pela

poluição, sendo a nossa função travá-la e optar por soluções eficazes, que ajudem a nossa Terra a sorrir e a sentir-se mais saudável.

Sabendo que uma gota de óleo pode contaminar até mil litros de água, será impossível ficar parado e não agir, porque a água é um

dos elementos base para a vida humana, para a existência de vida no mundo. Que futuro teremos? Será possível diminuir a quantidade de

poluição causada pelo uso incorreto dos óleos alimentares e melhorar a qualidade de vida dos animais, das plantas e do ser humano? Para

estas questões, duas gotas muito especiais gostariam de encontrar respostas e soluções, que ajudem a melhorar a qualidade do ambiente.



Vamos conhecer as aventuras dessas duas gotas, uma de óleo, a Oli, e uma de água, a Agui. Estas duas amigas têm desejos e sonhos, tal

como nós, para que possam viver mais felizes, com um ar mais puro e uma água mais limpa. É a conquista dessa felicidade, que irá levar as

duas gotas a viverem momentos e acontecimentos importantes e inesquecíveis, no nosso planeta Terra, pois elas estão preocupadas com o

seu habitat. Embora tenham origens diferentes, as duas gotas acabam por se cruzar e por conviver, mas de uma forma que não é saudável

para as espécies marinhas e para toda a água dos nossos oceanos.

A Oli e a Agui adoravam ver o planeta Terra cheio de saúde e de alegria, por isso, resolveram encontrar uma solução para salvar o

ambiente aquático, terrestre e aéreo. Na verdade, os óleos alimentares não contaminam só a água, mas também os solos e o ar que

respiramos.



Para as suas aventuras, a Oli e a Agui, convidaram o seu amigo Priol, partindo todos juntos numa viagem única e especial, pois ele iria

ajudar a OLi e a sua família a viajarem nummundo diferente do da família da Agui e, assim, a água dos oceanos não se sentiria ameaçada com as

visitas da Oli e dos seus parentes. Na realidade, estas duas amigas percebem que terão de viver em meios diferentes para o bem-estar de todos

nós, para salvar a Terra.



O Priol explicou às duas gotas como será possível que elas mantenham uma relação de alegria e paz, sem prejudicarem tanto o ambiente. Então, o

Priol disse-lhes :

- Oli e Agui, vocês sabem que uma grande quantidade de óleo alimentar usado não é colocado nos locais corretos?

- Bem… - disse a Oli – eu e a minha família costumamos viajar pelos esgotos e vamos visitar a família da Agui.

- Sim, é verdade! – respondeu a Agui –Mas a vossa presença está a prejudicar os oceanos, pois a minha família está triste e doente. Muitos dos

peixes existentes no mar estão a morrer e as plantas aquáticas também estão a ser afetadas.

- Desculpa, Agui! As pessoas é que nos conduzem para esta viagem! Não fazemos por mal! Precisamos que nos orientem para o caminho mais

certo e que não vos faça mal.

- Calma, minhas amigas! Eu vou mostrar-vos como é possível resolver esta situação, se o ser humano se preocupar e colaborar, tudo pode

melhorar!





O Priol explicou-lhes que é necessário as pessoas perceberem a tristeza da família da Agui, porque esta também é e será a tristeza de todos os

seres humanos, quando tiverem noção de que os oceanos estão doentes. Assim, as pessoas não devem colocar o óleo alimentar usado nos canos,

pois, para além de entupir a canalização, estão a poluir a água do mar. Esta poluição é muito preocupante, uma vez que o óleo não se mistura com a

água, ficando à superfície, formando-se uma camada brilhante, que funciona como uma manta que não vai deixar que os raios solares cheguem às

algas (alimento necessário de muitas espécies marinhas), impedindo a passagem de oxigénio do ar para a água, havendo, por este motivo, a morte

de muitos animais.



Neste momento, a Agui interrompeu o Priol e afirmou:

- É mesmo verdade! A falta de ar tem levado à morte de muitas espécies marinhas, de muitos do habitantes do meu meio. Se as

pessoas pudessem ver a realidade na superfície e nas profundezas do mar, teriam muito mais cuidado com as suas ações e

compreendiam melhor o nosso sofrimento, pois ninguém gosta de viver numa casa cheia de lixo e sem ar limpo.



- Por favor, Priol, ajuda-nos a encontrar uma solução! Como é que posso ser útil e não prejudicial? – questionou a Oli muito

preocupada.

- É uma questão muito interessante, Oli! – disse o Priol. - Eu vou passar a descrever as possíveis soluções que o ser humano terá de

seguir para que tudo melhore e a família da Agui possa ficar em segurança.



O Priol continuou o seu comentário sobre o modo como ajudar o planeta a sorrir, explicando que é importante ajudar a refletir, a pensar,

para bem atuar. Pois, entende ser necessário consciencializar para a importância da reciclagem dos óleos alimentares e, desta forma, contribuir

para a qualidade da nossa água. Para isso, referiu que é preciso incentivar as pessoas a mudarem de hábitos no seu dia-a-dia e não colocarem o

óleo nos esgotos, mas sim entregá-lo em pontos de recolha, que irão transportar o óleo para fábricas Biocombustíveis e, assim, haver a produção

de biodiesel, que é mais benéfico para o ar, pois emite menos dióxido de carbono que o gasóleo comum.

- Boa ideia! – respondeu a Agui. – Assim já não se depositava o óleo nos esgotos e no mar! É uma excelente notícia para partilhar com o meu

meio. Vou convidar todos os animais marinhos e plantas aquáticas para uma reunião, onde lhes darei esta novidade.

- Obrigada, Priol! – disse a Oli. – Estás a conseguir pôr um sorriso na cara da Agui e eu já me sinto bem melhor. Ensina-me qual é o caminho

que devo seguir. Estou pronta para uma nova aventura!

- Claro que sim, Oli! Vou guiar-te, só tens de seguir as minhas orientações. Não era o que vocês queriam? Soluções eficazes para serem e

sermos mais felizes.

- Sim! Sim! Sim! – gritaram cheias de alegria as duas gotas.



Então, o Priol conduziu a Oli numa viagem inesquecível. Levou-a até a um oleão, e lá, a Oli encontrou-se com mais amiguinhas da sua

espécie. Depois, todas juntas seguiram num camião até à fábrica de biocombustíveis, onde lhe fizeram algumas massagens e cócegas, que lhe

permitiram uma nova vida, passando, a partir desse momento a viajar nas estradas, dentro dos automóveis, pois agora a gota de óleo passou a

ser um combustível. A Oli estava a adorar o passeio por um mundo diferente, onde sentia que estava a cuidar melhor do ambiente e não

prejudicava a Agui. A alegria da Oli era visível…

- Upi!!!Upi!!!... Que giro. Agora posso penetrar neste novo meio, pois na água não me conseguia misturar, não era nada interessante e,

ainda por cima, fazia-lhe mal. Neste meio terrestre, sinto-me útil e só desejo que as pessoas mudem a forma de usar todos os meus amigos e

familiares, reciclando-nos.

- Que bom, Oli! Estás mesmo feliz. Parece que estou conseguir ajudar-te a

encontrar percursos adequados para ti e para o bem-estar do nosso ambiente. –

referiu o Priol.



- Que querido, amigo Priol! É maravilhosa a maneira como te preocupas connosco!! Consegues tornar os nossos desejos uma

realidade e ficas feliz por nós. Isso é realmente um sentimento muito bonito, pois pensas na felicidade dos teus amigos e partilhas estas

soluções sem nos cobrares nada, simplesmente porque gostas de ajudar e isso dá-te uma felicidade, que será um remédio para a doença

do nosso planeta.

- Querida Agui, que palavras tão bonitas e verdadeiras! Na verdade, o que faço é com muito gosto e quem corre por gosto não

cansa.

O Priol continuou a alegrar as duas gotas e apresentou mais duas soluções:

- Mas as boas novidades ainda não terminaram. Sabem que o óleo alimentar, depois de usado, também tem outras utilidades?

- Quais? Diz lá, para que é que eu sirvo, para além de me transformar num combustível? – perguntou a Oli.

- Sabes que te podes transformar em velas aromatizadas ou em sabão líquido?

- Uau!! Que giro! Oh Oli, tu és fantástica, pois tens muitas utilidades. É tão bom aprender mais sobre as diferentes formas de reciclar

o óleo alimentar usado, não achas? Com o nosso amigo Priol sabichão vamos conseguir ter o ambiente na nossa mão! – disse a Agui.





- Que rima tão gira e tão verdadeira, amiga Agui! Vou ter a oportunidade de iluminar e perfumar as casas. Também me continuarão a fazer

massagens e cócegas ao me usarem para lavar as mãos. Que aventuras divertidas! Assim, as pessoas sentindo este conforto que lhes vou dar, irão

querer utilizar-me cada vez mais, e talvez o hábito de reciclar o óleo se torne uma moda, que todos queiram seguir. Foi uma ótima escolha

convidar o Priol para a nossa aventura.

- Oli, estamos a conhecer diferentes destinos para tu percorreres e conheceres, para ajudar o ambiente a ficar mais sorridente. És mesmo

um grande amigo, querido Priol!

- Obrigado! É com muito gosto que vos ajudo, pois temos um objetivo em comum, o de salvar o nosso planeta, protegendo os oceanos e as

espécies marinhas, tornando a família da Agui mais feliz e encaminhando a tua família nos caminhos mais adequados e úteis para ti.



A felicidade vivida por estes amigos era evidente, fazer o bem para nos sentirmos bem! De facto, o Priol conseguiu transmitir às duas gotas e

também a todos nós, como é possível prolongar a vida do nosso planeta e gerar qualidade de vida a partir de pequenos gestos, que dependem da

nossa vontade, sem qualquer custo.

E tu? Já percebeste como é tão fácil dar uma boa utilidade ao óleo alimentar usado, sem prejudicar o ambiente e antes cuidá-lo com carinho

e amor, tal como todos nós gostamos que nos tratem? Então, não te esqueças de que deves entregar os óleos nos óleões, que se situam junto dos

ecopontos, na entrada dos supermercados ou, no caso de não os encontrares, podes pedir informações sobre os postos existentes junto da Câmara

Municipal.



Só temos de agradecer ao Priol todas as indicações fantásticas que ele nos transmitiu e que deu a conhecer às duas amigas gotas, pois ele

ajudou-nos a incentivar para uma cultura de responsabilidade ambiental, que é ideal para conseguirmos alegrar as famílias da Oli e da Agui. Dá

alegria também à tua família e aos teus amigos, partilhando esta história que conseguiu a vitória de conduzir a Oli para uma viagem de sonho, pois

nessa viagem ela concretiza o seu desejo e o da Agui, que não é mais do que cuidar, amar e proteger o nosso querido planeta, que precisa tanto do

nosso apoio e carinho.

Aprendemos uma forma de poupar um recurso e de criar valor em resíduos que, muitas vezes, são considerados inúteis, mas, que afinal,

apresentam uma utilidade tão necessária e boa para a melhoria da qualidade ambiental.



Agora já sabes como agir

Basta o teu coração sentir

E a poluição prevenir

Para ver o planeta a sorrir.


