
1 
 

 

 

Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo 

Centro Infantil de Ílhavo 

Grupo dos 4 anos 

Responsável: Educadora Alice Sardo 

 

 

 



2 
 

“O Oleão chegou ao bairro” 

 

Era uma vez uma cidade muito vaidosa porque tinha um 

bairro que se achava muito verde e amigo do Planeta Terra. 

Neste bairro, as casas eram muito bonitas e brancas, havia 

jardins e árvores. As pessoas passeavam de carro de um 

lado para o outro e apreciavam o centro do seu bairro. Nem 

sempre havia sol. As pessoas daquele bairro diziam que era 

normal o sol nunca aparecer; -“Já há muitos anos que o sol 

andava envergonhado!!” (diziam as pessoas umas para as 

outras). 

O Oleão, um dos grandes amigos do Planeta Terra, já tinha 

ouvido falar daquele bairro. Tanto ouviu falar que decidiu ir 

visitá-lo.  

Quando lá chegou, ficou deslumbrado com os jardins, com 

as casas pintadas de branco. De facto, o bairro era tal e qual 

como lhe tinham falado. 

Decidiu dar um passeio pelo bairro á procura dos seus 

amigos, também eles amigos do Planeta Terra, os 

Ecopontos. Procurou o amigo Amarelo, procurou o amigo 

Verde e por fim, procurou o seu amigo Azul. Muito andou 

mas nenhum encontrou!  

Decidiu procurar á volta do bairro. De repente, viu á sua 

volta muito lixo no chão! Havia um rio ali á volta, mas 

estava cheio de lixo! 
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O Oleão estava desiludido e aflito. Era urgente ajudar as 

pessoas deste bairro! Quando levou as mãos á cabeça, viu 

uma grande nuvem escura e cinzenta por cima do bairro! 

Os carros faziam muito barulho e quase o atropelaram! Para 

além disso, deixavam atrás de si muito fumo preto que 

subia até aquela nuvem. Pois… aquela nuvem era a poluição 

provocada pelos carros e pelo lixo que estava á volta do 

bairro.  

O sol nem conseguia aparecer!  

O Oleão estava muito preocupado. As pessoas nem 

pareciam estar incomodadas. 

Mas ele disse para consigo mesmo: “Alguma coisa tem que 

ser feita! Estas pessoas vão morrer se não se fizer nada!” 

Decidiu ir ao quartel onde estão os soldados que protegem 

o ambiente, os ecopontos, os amigos do Planeta Terra e do 

Oleão.  

O Oleão pediu ajuda para salvar as pessoas daquele bairro 

que era tão bonito mas estava tão sujo e maltratado! 

Todo o quartel decidiu ajudar prontamente; -“O que é que 

temos que fazer?” 

O Oleão estava satisfeito! Já tinha ajuda dos seus amigos. 

-“Quero convidar-vos para uma missão super importante! 

Estão a postos para tornar um bairro muito sujo e poluído 

num local mais ecológico? Se calhar já ouviram falar de um 

bairro que é muito bonito mas á sua volta existe muito lixo 
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no chão e no rio. As pessoas não conhecem os ecopontos, 

não sabem o que é a reciclagem e só andam de carro! 

O Batalhão, com os seus soldados de farda amarela, verde e 

azul, regressou ao bairro. Colocaram-se em marcha a gritar:  

“Marchem soldados deste grande batalhão! 

Todos juntos vamos limpar o lixo 

Prontos para a ação?!” 

Entraram no bairro e chamaram as pessoas. As pessoas 

estavam assustadas; “O que é que se está a passar?!” 

O Oleão respondeu: “Se não limparmos este bairro 

falhamos o nosso compromisso com o Planeta Terra! 

Vamos tornar o vosso bairro mais verde e ecológico!” 

Todas as pessoas começaram a apanhar o lixo á volta do 

bairro e a coloca-lo nos Ecopontos. O Oleão estava feliz; 

finalmente o bairro estava a ficar limpo e verde. Depois, 

cada pessoa plantou uma árvore e muitas flores á volta do 

bairro. Trocaram os seus carros por bicicletas e trotinetes. 

Lentamente, a nuvem cinzenta começou a afastar-se e o sol 

começou a espreitar. As casas tinham finalmente, o sol a 

entrar nas suas janelas. O sol ofereceu-se para aquecer 

aquelas casas. Algumas pessoas até fizeram jardins nos 

telhados das suas casas! A água do rio estava límpida e já 

tinha peixes. 
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O Oleão olhou á sua volta e estava radiante! Finalmente 

podia dizer a toda a gente que este bairro era realmente 

bonito e ecológico por dentro e por fora!! 

O Oleão deu ordem ao seu batalhão para se posicionarem; 

os Ecopontos foram ocupar o seu lugar no bairro. O Oleão 

foi para junto deles. As pessoas daquele bairro iam, de 

bicicleta, visitar os Ecopontos e colocar lá dentro as 

embalagens para serem reutilizadas e recicladas. O Oleão 

começou a ficar gordo! As pessoas começaram a colocar 

dentro dele o óleo usado. 

Finalmente! O Oleão tinha conseguido terminar mais uma 

tarefa. Mas ainda tinha mais desafios pela frente. O nosso 

planeta está a enfrentar um grande desafio, chamado 

aquecimento global, e que cabe a todos nós fazermos a 

nossa parte para o ajudar! 

Mas juntos podemos fazer a diferença! 

Prontos para a ação?  
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