
Estava um lindo dia de sol no reino da batata frita. 

Todos andavam felizes na sua vida. Bem todos não, quase todos!! 

Os moradores do bairro da batata frita só queriam festas e divertir-se. Queriam cantar e 

dançar e claro comer batatas fritas! 

Mas sabem… quando as festas acabavam, sabem o que é que acontecia? 

Pois… não acontecia nada. Iam todos dormir e ninguém limpava. 

O bairro da batata frita estava a ficar muito sujo e muito mal cheiroso. Que cheiro!!! 

Quem não andava muito feliz eram os ecopontos. Eles estavam preocupados mas sozinhos não 

tinham ideias e não sabiam o que fazer. 

Pensaram… pensaram… e o papelão que estava sempre a ler os jornais e as revistas que comia 

no seu ecoponto lembrou-se do primo Sebastião, que era um oleão. 

 

ECOPONTO AZUL: 

- Ele tem muitas ideias. É muito esperto. Ele consegue ajudar-nos. Tenho a certeza. 

Foram ligar-lhe mas estava difícil. Ele estava a viajar. Tinha ido a Paris para aprender coisas 

novas. 

ECOPONTO AMARELO: 

- Tens de vir cá, tens de nos ajudar Sebastião. Ninguém está preocupado com o planeta Terra e 

nós temos de fazer alguma coisa senão o Planeta Terra vai morrer. Tens de vir Sebastião. 

OLEÃO: 

- Oh oh. Eu ando muito ocupado. O que é que eu posso fazer? Não tenho tempo… 

ECOPONTO VERDE: 

- Pensa, vá la!! Pensa bem. Aqui no bairro da batata frita temos muito para aprender contigo. 

Passavam os dias e tudo continuava na mesma no bairro da batata frita…  

o lixo no chão, o rio a cheirar mal…  

Até que um dia… 

OLEÃO: 

- Tiri li- tirili. Venham ver, venham ver quem está a chegar. Eu sou o Sebastião, sou um oleão e 

tenho a solução para acabar com a poluição!! 

BRUXA NINI: 

- Um quê? O… o… quê?  

OLEÃO: 

- Eu sou o Sebastião, sou um oleão e tenho a solução para acabar com a poluição!! 



BRUXA NINI: 

- Mas para que é que nós precisamos de um oleão? Faltava mais esta… 

OLEÃO: 

- Ai ai ai ai. Não percebem nada do ambiente. Então não sabem que o oleão é o ecoponto para 

o óleo usado? É no oleão que temos de pôr o óleo que utilizamos na nossa cozinha. Não 

podemos deitar o óleo para os canos da nossa cozinha. Guardam o óleo numa garrafa vazia e 

depois levam a garrafa que tem o óleo para a minha barriguinha!! Perceberam? 

 

A bruxa ficou muito espantada e zangada!! 

BRUXA NINI: 

- Muito bem, muito bem!! Uma bruxa velha como eu… achas que vens ensinar uma bruxa velha 

como eu? Isso é que era bom!! Vai-te embora. Já, já. Não fazes aqui falta nenhuma. Que ideia 

chamar mais um chico esperto. Olha olha!!! 

 

O oleão ficou triste e começou a chorar. 

OLEÃO: 

- BUÁÁAAAAAA 

Foi embora muito triste… 

Os ecopontos preocupados com o ambiente voltaram. 

 

ECOPONTO VERDE 

- Oh meninos vocês vão deixar o oleão Sebastião ir embora? Nós precisamos dele. O planeta 

terra precisa dele.  

Todos a cantar 

(música “Atirei o Pau ao Gato”) 

Precisamos do Sebastião, ão, ão 

Para aprender, er, er 

Esta lição, ão, ão 

Guarda óleo usado, 

Numa garrafa 

P´ra levar, p´ra levar 

Ao oleão, ão, ão. 

 



ECOPONTO AMARELO  

- Vá, vamos todos chamar!!! Sebastião!!!! Sebastião!!!! 

O Sebastião começa a espreitar ainda com medo… 

ECOPONTO AZUL: 

- Vá, vamos todos chamar!!! Sebastião!!!! Sebastião!!!! 

O príncipe que estava a chegar e ouviu tudo também quis ajudar. 

PRINCIPE: 

- Tenho uma grande ideia!!! 

ECOPONTO AMARELO: 

- O que é? O que é? 

PRINCIPE: 

- Ai, ai, ai. Uma surpresa é uma surpresa!! Não posso contar, vão ter de esperar!! 

 

Saiu a correr para a floresta para procurar o oleão Sebastião.  

Os ecopontos ficaram muito curiosos.  

Voltou com o oleão e começaram os dois a dizer segredos um ao outro. 

Voltaram a passar os dias… 

OLEÃO: 

- Tiri li- tirili. Venham ver, venham ver quem está a chegar. Eu sou o Sebastião, sou um oleão e 

tenho a solução para acabar com a poluição!! 

Vamos fazer uma festa! Aqui no bairro da batata frita todos gostam de cantar e dançar não é? 

Todos estão convidados para entrar. Traz uma garrafa vazia e podes entrar. 

Mostra o cartaz da festa 

PRINCIPE: 

- Ai que estou tão feliz!! O nosso bairro vai ser o mais bonito do mundo!! 

 

No dia da festa estavam todos muito felizes. 

Todos apareceram e todos se divertiam muito. 

OLEÃO: 

- O vosso bairro é muito especial. Vou ficar por aqui com os meus primos ecopontos. Juntos 

vamos ajudar muito o nosso planeta! 

 



PRINCIPE: 

- O óleo que guardamos nas nossas garrafas pode ser transformado em sabão e em combustível, 

sabiam? 

BRUXA: 

- Que grande lição!! Com o meu caldeirão vou usar o óleo do nosso bairro para o transformar 

em sabonetes mágicos. Vamos levar sabonetes mágicos a todas as pessoas que tomam conta do 

nosso Planeta! E vou também fazer uma poção capaz de fazer os carros andarem sem poluir. 

Todos os carros vão usar a minha poção mágica. 

OLEÃO: 

- Pois, pois Bruxa Nini. É uma grande lição. 

Reciclar é muito importante e não custa nada separar. Cada lixo tem o seu lugar! 

BRUXA: 

- Desculpa Sebastião, já aprendemos a lição. 

No bairro da batata frita precisamos de um oleão. 

PRINCIPE: 

- Pronto, já todos aprendemos! Agora só preciso é contar a toda a gente para que ninguém mais 

se esqueça! 

 

Todos a cantar 

 (música “Atirei o Pau ao Gato”) 

Precisamos do Sebastião, ão, ão 

Para aprender, er, er 

Esta lição, ão, ão 

Guarda óleo usado, 

Numa garrafa 

P´ra levar, p´ra levar 

Ao oleão, ão. 

 

 

 


