
Guião da Banda desenhada 

- Plástico: -Estou desejando que o oleão apareça no bairro!  

- Lixo rua:- A quem o dizes, as pessoas continuam a por os óleos dentro de mim. 

- Pilhão: -Vamos ter mais um amigo.  

- Papel/Cartão: Poi é pilhão!  

Um dia depois… 

-Plástico: Yes! Finalmente, chegou o dia! 

-Indiferenciado: Hoje o oleão vem para o bairro! 

- Pilhão: -Boaaaaa! 

- Vidrão:- Assim o bairro vai ficar completo!  

Duas horas depois… 

- Pilhão: - Ali vem ele!  

- Todos: - OLEÃO!!! 

- Oleão: - Olá meus novos amigos! 

- Lixo rua: - Finalmente! Já não aguentava que as pessoas pusessem os óleos em 

mim!  

- Plástico: - Às vezes as vezes as pessoas põem as garrafas de vidro em mim, mas 

deve ser por engano!  

- Vidrão:- E não percebo! Se eu existo porque é que as pessoas põem as garrafas 

de vidro em ti?  

-Plástico: Eu também não sei. Mas não vamos discutir isso agora.  

- Oleão: Desculpem, é que…. Sabem, as pessoas não costumam ter oleões nos seus 

bairros. Fui por isso que eu cheguei um pouco atrasado, demorou um pouco por 

causa de umas confusões quem tive, mas já as resolvi! 

- Lixo rua: Não faz mal! O Importante é estares aqui agora!  

- Oleão: E onde é o meu lugar? 

- Lixo rua: É aqui ao pé de mim.  

- Oleão: Ok obrigado.  

- Pessoas: Ei malta, vejam, já temos o oleão no bairro! Já podemos pôr os óleos 

aqui!  



Entretanto… 

- PAI! NÃO SABES QUE AO PÔR O ÓLEO E AS GORDURAS NO RALO POLUIS 

IMENSA ÁGUA? 

- Eu sei filho. Mas nós não temos um oleão no bairro! 

- Temos sim! Tu é que ainda não viste! 

-Ai é filho? Eu não sabia. 

_Sim! Agora já podemos pôr lá os óleos! 

E o cano de esgoto… 

- Eu sofro muito, mas o grande problema é a contaminação de tanta água! Espero 

que o oleão resolva isto depressa! 

E assim foi… 

O óleo foi transformado em 

BIOCOMBÚSTIVEL 

E a água ficou limpinha! 
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