
               GUIÃO DA BD: O OLEÃO CHEGA AO BAIRRO: 

Hoje é um grande dia, um novo Ecoponto chega ao bairro,  

Este é o Oleão: 

-Oleão- Estou mesmo ansioso para conhecer os meus novos amigos...  

- ...Vou servir bem o meu propósito e integrar-me bem no novo bairro.  

Depois de uma longa viagem, o Oleão chega à sua nova casa, a ilha verde, lá, é recebido pleos 

outros ecopontos: 

- OK, é a hora. 

Depois de uma longa viagem, o Oleão chega à sua nova casa, a ilha verde. Lá ele é recebido 

pleos outros ecopontos: 

-Vidrão- Olá amigo! Bem vindo à nossa casa, mas...  

- ...Quem és tu? 

-Pilhão- Oh mano, então não sabes? Este é o Oleão. 

- IUP! Sou eu mesmo! – diz o Oleão.  

- Ele é responsável pelos oléos alimentares e domésticos.- diz opilhão. 

-Ecoponto azul- Olá oleão, Esta é a nossa ilha verde, espero que gostes do sítio, és bem vindo! 

-Oleão- Obrigado amigos!  

-...Então digam-me lá quais são as vossas funções. 

-Vidrão- Eu sou o Vidrão, trato de vidros como o próprio nome diz. 

-Pilhão - Bem, eu sou o Pilhão, trato das pilhas e baterias. 

-Indiferênciado- Eu sou o indiferenciado. Trato do lixo comum. 

-Ecoponto azul- Sou o Papelão, trato de papeis, cartolinas, jornais, etc. 

-Ecoponto amarelo- Sou o plasticão, trato de plásticos e metais. 

-Electrão- Bem, estas são as nossas funções, é pena que às vezes não sejam respeitadas. 

-Oleão- Pois, eu sei como é! 

-...Às vezes as pessoas não nos respeitam.Reciclar é importante. 

-... E todos nós existimos por uma razão! Todos somos importantes! 

- ...Papeis, metais, plásticos, vidros, todos devem ser reciclados porque todos têm um impacto 

diferente no ambiente, tal como os óleos. 

- ... Os óleos devem ser reciclados, metidos em garrafas de plástico e depois em mim. Mas isso 

não é feito. Metem nos esgotos e isso pode poluir a água e fazer aparecer pragas. 

-Indiferênciado-Exatamente! As pessoas não reciclam e eu levo com tudo!!! 

-Oleão- Gostava de fazê-los mudar, mas somos ecopontos, não podemos fazer nada... E já se faz 

tarde, vamos dormir! 

-Os ecopontos (todos em coro)- Boa noite! 
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