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Era uma vez um OLEÃO muito alegre e 

sorridente! 

 

 

Tinha uma ideia para contar: O Planeta não é 

para sujar! 
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Ser amigo do Planeta é Preservar: é preciso 

Repensar! 

 

 

− Estou aqui para ajudar! – disse ele! 

Chegou a um Bairro que não conhecia e 

encontrou um Ecoponto: o contentor Amarelo, 

o Verde e o Azul, que perguntaram: 
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− O que estás aqui a fazer?  

 

 

−  Vim dar-vos uma ajuda! Eu guardo óleo usado 

para Reciclar!  

− Muito interessante! Que tal um passeio para 

conhecer o Bairro? 

− Bestial! Vamos lá! 
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O OLEÃO seguia os novos amigos e estava 

contente com tudo o que via…  

Mas, de repente… 

− Oh não! Mas o que é isto? Não se pode pôr o 

óleo na Terra! – exclamou o OLEÃO, ao reparar 

numa grande quantidade de óleo que 

permanecia à superfície do solo. 
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− As plantas e os animais vão morrer! As 

toupeiras, as minhocas… as toupeiras bebés! – 

continuou. 

Espreitam a uma casa e veem alguém vazar óleo 

sujo na pia do lava-louça! 

− Oh não! Não se pode colocar óleo sujo na pia… 

vai para o rio e depois para o Mar! – alertou o 

OLEÃO. 
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− Vão morrer os animais do Mar: os tubarões e 

os peixinhos... – disse o contentor Verde. 

 

− E as focas, os leões marinhos…as tartarugas, 

os cavalos-marinhos… acrescentou o contentor 

Amarelo. 

O Óleo cria uma camada à superfície do Mar que 

impede a penetração do Sol e a oxigenação da 

água… 
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− Vamos ensinar as pessoas a colocar o óleo sujo 

no sítio certo! Nós ajudamos! – disse o 

contentor Azul. 
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O óleo sujo quando colocado no sítio certo, no 

OLEÃO, pode ter um longo FUTURO, ser 

RECICLADO e dar origem a outros produtos! – 

explicou o OLEÃO. 

 

− Em biodiesel − continuou − um 

biocombustível! Ou em glicerina… que também 

dá para fazer sabão e sabonetes… 

− Genial! – disseram os amigos. 

 

−  Precisamos de uma boa ideia! O Planeta não 

vai aguentar! – exclamou o OLEÃO. 

−  Estamos aqui para ajudar! Juntos somos mais 

fortes! – disseram o Embalão, o Vidrão e o 

Papelão. 

 

O OLEÃO e os seus novos amigos, pensaram… 

pensaram… e chamaram pela Natureza. Vieram 

os pássaros: gaivotas, andorinhas… 
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Explicaram aos pássaros porque era urgente 

levar uma mensagem a todas as pessoas do 

bairro!  

Os meninos que já sabiam escrever e que 

também já sabiam o significado de Preservar, 

apressaram-se a ajudar! 

 

A mensagem dizia que o óleo sujo não pode ser 

atirado para a Natureza! 
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Então, as pessoas leram as mensagens, trazidas 

ora no bico, ora nas patinhas dos pássaros e 

Repensaram as suas ações. 

 

 

Aprenderam a colocar o óleo sujo no OLEÃO, 

que agora fazia parte do Ecoponto do Bairro! O 

OLEÃO ficou feliz!  
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Assim somos amigos do Ambiente e o Planeta 

fica limpinho! 

 

 

 

 FIM 
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