
BD – O OLEÃO CHEGA AO BAIRRO 

-Olá eu sou o Oleão e sou novo neste bairro. Eu alimento-me de óleos  

- Que depois podem ser transformados em energia e fazerem parte de uma mobilidade mais sustentável. 

- Olá! – diz o Oleão 

-Olá, eu sou o Ecoponto azul e alimento-me de papel, cartão, etc. 

-Olá eu sou o Oleão e sou novo neste bairro. 

-Queres que eu te apresente este bairro?- Perguntou o Ecoponto azul. 

-Sim!- Respondeu o Oleão. 

-Ok, primeiro vou apresentar-te aos meus amigos- Disse o Ecoponto azul 

-Amigos, este é o Oleão ele é novo neste bairro! 

-Olá Oleão eu sou o Ecoponto amarelo e alimento-me de plástico, embalagens de sumo, etc. 

-Olá, é um prazer conhecer-vos!- Disse o Oleão 

 -Eu sou o Ecoponto verde e alimento-me de vidro. 

-Daqui dá para ver as crianças a recolher o lixo e a ajudar-nos- Disse o Oleão. 

-Sim, as crianças estão a aprender nas escolas a importância de preservar o Meio-Ambiente 

- Se continuarmos sempre a melhorar em breve teremos muito menos poluição!- Disse o Ecoponto amarelo. 

-Sim esse é o meu maior sonho- Disse o Oleão. 

-Eu também tenho esse sonho e é por isso que adoro o meu trabalho!- Disse o Ecoponto verde. 

-Oleão, neste bairro nós temos uma escola de Ecopontos, lá aprendemos mais sobre o lixo e o Meio-

Ambiente! -Disse o Ecoponto azul. 

- Gostaria muito de entrar nessa escola com vocês! – Disse o Oleão. 

-Sim, e estamos a elaborar um projeto na escola para ajudar o Meio-Ambiente- Disse o Ecoponto verde. 

-Oleão podes nos explicar como se recicla o Óleo utilizado?- Perguntou o Ecoponto azul. 

-É fácil! Primeiro deixas o óleo arrefecer por 20 minutos… 

- … Depois passa-o para um recipiente de plástico com tampa e coloca-o num local seco e…  

- …Adicionas o óleo usado, quando estiver cheio podes levar até ao Oleão!- Respondeu o Oleão. 

-Ok, obrigado agora já sei!-Disse o Ecoponto azul. 

-Querem ir ajudar as crianças com o lixo?- Pergunta o Ecoponto azul. 

-Sim!- Respondeu o Oleão. 

-Sim- Respondeu a Ecoponto amarela. 

-Sim!- Respondeu o Ecoponto verde. 

 

Carolina Gonçalves, 6ºD 

                           E.B. 2/3 de Júdice Fialho  


