
EB1 de Viso – 2V  Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz



(Os ecopontos estão numa rua do bairro. Ecoponto azul, amarelo, verde, pilhão e oleão.)

Oleão – Olá, a todos!

Ecopontos – Olá! Nós somos os Ecopontos do Bairro.

E tu, quem és?

Oleão – Eu sou o Oleão e acabei de chegar!

(Entretanto aparecem dois meninos.)

Eduardo – Boa tarde, Juliana.

Juliana – Boa tarde, amigo Eduardo!

Eduardo – Hoje, vim ao ecoponto azul colocar cartão de algumas caixas e ainda folhas de papel.

E tu, o eu vens cá fazer?

Juliana – Eu vim trazer pilhas gastas que eram de um brinquedo. Vou colocá-las no ecoponto 

vermelho que se chama pilhão.



Eduardo – Que engaçado esse ecoponto é mais pequeno e está seguro noutro.

Sabes, ainda trago frascos de vidro para colocar no ecoponto verde.

Juliana – Eu também trouxe embalagens para meter no ecoponto amarelo.

Olha! … Dois pacotes de leite, três garrafas de água, uma embalagem de sumo, outra de 

iogurte e vários sacos de plástico… 



Eduardo – Que estranho, está ali um recipiente novo. Sabes o que é? 

Juliana – Sei. Por acaso já ouvi falar na escola. É um oleão.

Antigamente só havia no supermercado, mas agora começaram a aparecer junto aos 

outros ecopontos. Os da nossa cidade têm uma cor azulada.

Eduardo – Eu não conhecia, mas diz-me para que é que serve?

Juliana – Serve para colocar garrafas e garrafões cheios de óleo que já foi usado em nossa casa.

Esse óleo queimado não se pode deitar no ralo da pia da cozinha, nem na sanita pois vai 

poluir a água.  



Eduardo – Se o óleo já está estragado, o que é que fazem com ele?

Juliana – Também fui pesquisar para fazer um trabalho de grupo.

Fiquei a saber que o vão reciclar. Então transformam esse óleo em biodiesel e sabão. 

Eduardo – Obrigado, Juliana. Aprendi muito hoje!

Já sabia que eram muito difícil separar o óleo das águas residuais na ETAR, mas assim é 

tudo mais fácil. 

Juliana – Assim produzem energia e não estragam o Ambiente.

Eduardo – Adeus, Juliana! Agora tenho de ir para casa.

Juliana – Tchau, Eduardo! Até amanhã!

Encontramo-nos na escola.

(O meninos vão embora para as suas casas.)



(O Oleão fica triste e desabafa com os ecopontos.

Oleão – Oh! Ainda ninguém trouxe óleo para mim!

Sou o único que não recebi nada!

Ecoponto amarelo – Acalma-te Oleão, pois ainda não te conhecem… 

Ecoponto azul – Agora que a Juliana e o Eduardo já sabem que estás aqui, vão espalhar a notícia e 

avisar outras pessoas.

Ecoponto verde – Olha! Vêm aí mais pessoas!

Ecoponto vermelho – Repara, já trazem óleo para ti!

Oleão – Obrigada meninos, pela vossa ajuda!

Ecopontos – Viva a reciclagem! 




