
O Oleão chegou ao Bairro 

Guião do teatro de fantoches – sala a JI EB de Agra-Maior 

 

No Bairro de Vermoim, há uma ilha dos ecopontos e por isso não há poluição!! 

 Todos os habitantes colaboram e cumprem as regras da reciclagem.  

Na ilha dos ecopontos há sempre boa disposição… 

Contentor Azul – Atenção vem aí mais papel. 

Contentor Amarelo – E latas e plástico, hoje vou ficar com a barriga cheia. 

Contentor verde – Eu despejei o meu barrigão ontem, por isso estou vazio. 

Azul- Onde está o vermelhito, o pilhão? 

Vermelho – Estou aqui!!  Mesmo debaixo do teu nariz…. Estou á espera de pilha 

Preto – Eu também estou aqui, tenho de estar sempre pronto, nesta rua faz-se muito lixo doméstico. 

Era neste falatório que os ecopontos passavam os dias. 

Até que um dia… 

Azul – Olha quem vem lá… 

Amarelo – Nunca vi, quem é? 

Verde – E cor de laranja... 

Preto – Como as laranjas… 

Vermelho – Tem uma forma esquisita… 

Oleão – Olá amigos, como estão? 

Azul – Quem és tu? 

Oleão – Sou o Oleão…, um contentor para as pessoas reciclar… 

Amarelo – O quê? Já temos um para o papel, outro para vidro, outro para o lixo... 

Vermelho - Eu para as pilhas… 

Amarelo – E eu para o plástico e latas. Como vês… já estamos todos. Não fazes cá falta. 

Oleão – Eu trago uma nova reciclagem…. Vamos reciclar o óleo 

Todos – óleo, óleo, qual óleo? 

Laranja – O óleo de fritar, as batatas, as sardinhas, os panados, os bolinhos de bacalhau e os rissóis. 

Todos - E o que é que tu vais trazer de novo com essa reciclagem… 

Oleão – Uma nova energia, para os carros, para as máquinas. Uma energia mais limpa, para não 

fazer mal ao ambiente. 

Todos – Então podes ficar na nossa ilha e vamos dizer às pessoas para trazer o óleo. 

E a partir daquele dia, a ilha dos ecopontos do Bairro de Vermoim, ficou com mais um contentor e a 

população do Bairro aprendeu que o óleo também se pode reciclar, e a partir dele, criar uma nova 

energia, a energia Biodiesel que é mais limpa e amiga do Ambiente.   



 


