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Narrador: Na sala dos Amigos do Ambiente do Externato Nossa senhora 

de Fátima, o Diogo chegou com uma novidade: 

 

Diogo: Sabem uma coisa?, Ontem chegou um novo ecoponto ao bairro, 

està na Ilha da reciclagem!!! 

 

Depressa surge a curiosidade em todo os grupo e começam todas a falar 

ao mesmo tempo… 

 

Pedro: Quem é? 

Francisca: Como se chama? 

Olga: Que cor tem? 

A Educadora interrompe e sugere: 

Educadora: Não será melhor falar um de cada vez para nos podermos 

ouvir? 

Diogo: Pois é, é melhor. 



E assim começa um diálogo onde todos se conseguem ouvir…. 

João: Eu também vi, é cor de laranja. 

Diogo: Pois é, é o Oleão. 

Educadora: E sabem para que serve? 

Manuel: A minha mãe disse que era para colocar óleo. 

Santiago:  Mas podemos colocar lá todos os óleos? Chegamos lá e 

viramos os óleos? 

Educadora: Não me parece….., mas o melhor é irmos visitar a ilha do 

ecoponto e falarmos com os nossos amigos Vidrão, Papelão, Embalão e agora 

o novo amigo Oleão. 

 

Assim, a turma dos Amigos do Ambiente do externato Nossa Senhora de 

Fátima sairam para irem visitar os seu amigos que ficavam mesmo ao lado da 

sua escola. 

 

Narrador: Quando lá chegaram ficaram muito felizes ao verem os seus 

amigos todos limpinhos e bem alimentados e sem dores de barriga, o que nem 

sempre acontece, pois às vezes algumas pessoas trocam os alimentos, ou seja, 

o que cada um  recicla, e eles ficam com dores de barriga. 

 

Mal chegarm à Ilha do ecoponto os meninos da sala dos Amigos do 

Ambiente disseram: 

Meninos: Bom dia! Como têm passado? 

Papelão: Estamos bem, hoje recebemos um amigo novo, o Oleão! 

Meninos: Olá Oleão! Bem vindo ao bairro! 

Vidrão: Espero que todas as pessoas aprendam a reciclar o óleo e não 

causem muitas dores de barriga ao nosso amigo! 

Embalão: Vocês é que nos podiam ajudar a ensinar à pessoas como 

devem utilizar o Oleão! 

Educadora: Boa ideia! 

Papelão: Convém dizer que não me podem dar o óleo, pois vou ficar 

muito doente….. 

Educadora: Oleão, queres explicar-nos como te devemos alimentar? 



OLEÃO: Boa ideia. Vou começar por explicar. Só precisam de adicionar 

o OAU, depois de arrefeciodo, numa garrafa ou garrafão de plástico bem 

fechada. Entregá-lo a mim ou a um OLEÃO que é o contentor laranja . 

Manuel: O que significa OAU? 

 OLEÃO: OAU é a abreviatura para Óleo Alimentar Usado e que cada vez 

mais tem de fazer parte do nosso “Dicionário Ambiental”. 

João: Como devo guardar o OAU para reciclar? 

OLEÃO: Deve-se guardar o OAU numa garrafa ou garrafão de plástico, 

arrefecido e sem restos de comida. 

Diogo:O que fazer aos restos de comida presentes nos OAU? 

OLEÃO: Os restos de comida do OAU dificultam o seu processo de 

tratamento. 

Os restos de comida devem ser devidamente colocados no lixo ou, se 

possível, num compostor. 

Francisca: O azeite pode ser reciclado? 

OLEÃO: Sim. O azeite usado também pode ser reciclado. Para reciclar o 

azeite devem seguir-se as mesmas indicações de reciclagem do OAU. 

Olga:Posso colocar óleos de motor no oleão? 

OLEÃO: Não. Os óleos de motor carecem de outro tratamento diferente 

do OAU. Há empresas especializadas para o tratamento de óleos de motor. 

Santiago: O que acontece ao OAU enviado para reciclagem? 

OLEÃO:O OAU é recolhido pela equipa da EcoMovimento e enviado para 

a nossa Unidade de Tratamento de OAU. Depois de tratado, o OAU tem várias 

aplicações: detergentes, sabões, velas e principalmente, Biodiesel, um 

biocombustível. 

Educadora: Já aprendemos muita coisa hoje, agora vamos voltar para a 

escola e vamos colocar mãos à obra, temos uma importante missão para 

cumprir! 

Ecopontos: Bom trabalho! Não se esqueçam de lembrar que cada um de 

nós tem uma função! 

Papelão: Eu sirvo para colocarem papeis e cartão. 

Vidrão:  E Eu para colocar Vidro 

Embalão: E Eu embalagens vazias  e de prefereência espalmadas! 

OLEÃO: Eu o Oleo Alimentar Usado – OAU. 



Enquanto se despedem ao meninos gritam: 

Meninos: Vamos já tratra disso!, pois “Ambiente só há um este e mais 

nenhum!” 

 

 

 

  


