
O OLEÃO CHEGA AO BAIRRO… 

Oleão:   - Estou farto de ficar aqui à espera que me venham buscar. Vou para o tal bairro. 

Andou e andou e andou até que encontrou o bairro e os outros ecopontos 

Oleão: -Olá! hmm… 

Ecoponto azul: - Olá,  sou o ecoponto azul. 

Oleão: -Olá sou o oleão,  prazer! 

Ecoponto azul: -O que fazes tu aqui? 

Oleão: - Vim para este bairro pois aqui ainda não há um oleao  

- A minha função é recolher o óleo para que não estrague os esgotos e não polua a água! 

- Sabias que 1 litro de óleo pode poluir 1 milhão de litros de água? E tu, qual é a tua função? 

Ecoponto azul: A minha função é recolher o papel para ser reciclado. Assim menos árvores 

serão cortadas! 

Oleão: Ah ok!  

Ecoponto amarelo:- Não ouvi bem! Qual é a tua função? 

Oleão: - Bem, a minha função é recolher óleo. Mas atenção, mete-o numa garrafa de plástico 

bem fechada! 

- Qual é a tua função? Pergunta o oleão ao ecoponto amarelo 

Ecoponto amarelo: - Bem,  a minha função e recolher o plástico. Sabias que a maior parte das 

mortes dos animais do mar e por causa do plástico? Além disso pode demorar milhões de anos 

a desaparecer! 

Oleao: - Esse e um problema ambiental muito grave… 

Oleao: -Ola hm…Floresta?  

Ecoponto verde - Floresta a quem pensas que estas a chamar de floresta? Eu sou o ecoponto 

verde. 

- E recolho vidro para reciclar! 

Oleao: Desculpa, eu só queria adivinhar o teu nome… 

Ecoponto verde: Estás desculpado! Mas fiquei curioso o que acontece ao óleo que é reciclado? 

Oleao: A empresa PRIO recolhe e é transformado em biocombustível!  

Ecoponto verde: Assim não se estraga a natureza!. 

Oleao: Bem, estes novos amigos têm funções muito importantes. Mas eu também! Assim os 

óleos são transformados num combustível mais ecológico e sustentável! 
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