
Texto Escrito: 
 

Um rio no meio de uma cidade. Passados minutos, chegou um senhor 

dentro de um carro, com uma lata de óleo e dirigiu-se para a beira do rio, 

de repente, chegou um rapaz que estava a passear ao pé do rio e o rapaz 

viu o homem que estava a despejar a lata para o rio. 

O menino chamou a atenção do homem e disse: 

-Senhor não pode despejar a lata de óleo para o rio! Você está a poluir o 

ambiente. 

Então o homem respondeu: 

-Mas, eu tenho de mandar este óleo fora porque está estragado. 

-Então vá despeja-lo no contentor do óleo. 

-Mas eu não sei aonde é que há esses contentores? 
 

-É um contentor cor-de-laranja que fica perto do supermercado! 

Nota dos autores: Apesar de ser uma História simples nós conseguimos 

arranjar maneira de salvar o mundo porque nem sempre as grandes 

histórias conseguem modificar ações! Para nós: pequenos gestos, grandes 

ações! 

 
 

 
Metodologia de projeto: 

 
1. Foi dado a conhecer aos alunos o Concurso promovido pelo Eco- 

Escolas e o professor registou o interesse dos alunos em participar. 
2. Começou a dar-se aso à liberdade de escrita: os textos foram corrigidos 

pela professora de Língua Portuguesa. 
3. Depois da produção de textos os alunos começaram a desenhar e com 

a ajuda do professor de DAC (que lhes explicou como se constrói uma 
Banda Desenhada) os riscos e rabiscos começaram a ter contornos e 
grafismo. 

4. À medida que se produzia um trabalho o mesmo era melhorado (não 
só pelo grupo) como também pelos colegas da turma. 

5. Depois de concluída a Banda Desenhada verificou-se a pertinência da 
escrita em função daquilo que fora desenhado. 

6. Fez-se um balanço do trabalho desenvolvido. 
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