
 



 
 



 



 
 

 



Texto da História  

Um posto de combustível amigo do ambiente chegou ao  bairro 

 
Olá amiguinhos! 
Eu sou o Lucky 
E sou um posto 
de combustível 
amigo do ambiente 

 
Olá banana 
Beatriz! 

 
Queres encher 
o depósito 
do teu carro? 

 
Mas como é que funciona? 

 
Eu sou um 
posto de 
combustível 
amigo do ambiente! 

 
Um posto de 
combustível amigo 
do ambiente? 

 
Sim, eu quero 
provar que existem 
fontes de energias 
renováveis. 

 
Queres encher 
o teu depósito? 
É óleo 
alimentar 

Olá quem 
és tu? 

 
Olá moranguinho 
Matilde, 
eu sou o Lucky! 

 
A minha 
amiga falou 
sobre ti, 
e eu vim 
experimentar! 

 
Obrigado 
por confiar. 
 

Queres 
começar? 

 



Pode ser! 
 
Espero 
que gostes! 

 
Moranguinho 
sabes como 
funciona? 

 
Não sei 
muito bem! 

 
Podes ajudar-me, 
por favor? 

 
É muito 
simples, 
vem comigo 
para aprenderes. 

 
Basta abastecer 
comigo! 

 
É assim 
tão fácil? 

 
Prontinho, 
está feito! 

 
Adorei 
vou indicar 
às minhas amigas 

 
Olá amiga! 
Onde vais 
hoje? 

 
Vou abastecer 
o combustível. 
Queres vir 
comigo? 

 
Olá eu 
sou o 
Lucky. Queres encher 
o combustível? 

 

Sim 
bora encher. 
Para experimentar. 

 
Espero que 
gostem! 

 
 
 
 



Querem 
começar? 

 
Sim! 
Vamos começar. 

Gostaram? 

Sim! 
Obrigada 

De nada! 

Sinopse  
 

Um posto de combustível amigo do ambiente chegou ao  bairro 
 

Hoje o nosso amigo Lucky chegou ao bairro. Na verdade, ele vai permitir 

ao homem dar o primeiro passo rumo à sustentabilidade e preservação da vida 

no planeta Terra. Com a sua preciosa ajuda ele permitirá a mobilidade sem 

recurso a agentes poluentes, como os combustíveis fósseis. O combustível 

renovável e biodegradável que se obtém a partir de óleos vegetais obtém-se a 

partir da reação química de óleos de origem vegetal. O óleo retirado de 

elementos vegetais tem que ser misturado com metanol e depois catalisa-se 

esta mistura. O biodiesel não é tóxico, é mais lubrificante, é seguro e contribui 

para a redução de dióxido de carbono na atmosfera. Em virtude da constante 

evolução e de investigaram é que foi possível a conceção de um combustível 

não poluente, capaz mesmo, de purificar o próprio ar o que o torna duplamente 

vantajoso assim, com a ajuda do Lucky sempre que te deslocares de carro, 

mota ou autocarro estás a contribuir para a diminuição da poluição. Com ele 

vamos aprender não só a poupar recursos naturais como também, vamos 

compreender a importância de deixar de recorrer a combustíveis altamente 

poluentes, que têm vindo a contribuir para o aumento de emissão de gases de 

efeito de estufa que, consequentemente, levam ao aumento da temperatura e 

ao aquecimento global do planeta colocando em risco a vida dos seres vivos. O 

Lucky com a sua experiência e vontade de mudar o mundo instrui-te também 

acerca de outros cuidados a ter com o planeta, pois, enquanto enches o 

depósito podes conversar com ele acerca de tudo que quiseres saber sobre 

o mundo e de que forma podes ajudar a salvar o nosso planeta que está em 

risco! 



Para seres um agente protetor do nosso planeta, só tens que visitar o 

Lucky e demonstrar que estás disponível a contribuir para a mudança que se 

pretende operar no mundo, de forma a salvá-lo! Todos juntos, com a ajuda do 

Lucky, com pequenas mudanças que podemos fazer no nosso quotidiano, 

ainda podemos ir a tempo de salvar o mundo, contribuindo para a sua 

sustentabilidade e preservação! O Lucky está à tua espera, porque o nosso 

planeta não pode esperar mais. 
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Queres 
começar? 

 
Pode ser! 

 
Espero 
que gostes! 

 
Moranguinho 
sabes como 
funciona? 

 
Não sei 
muito bem! 

 
Podes ajudar-me, 
por favor? 

 
É muito 
simples, 
vem comigo 
para aprenderes 

 
Basta abastecer 
comigo! 

 
É assim 
tão fácil? 

 
Prontinho, 
está feito! 

 
Adorei 
vou indicar 
às minhas amigas 

 
 
Olá amiga! 
Onde vais 
hoje? 

 
 
Vou abastecer 
o combustível. 
Queres vir 
comigo? 

 
 
Olá eu 
sou o 
Lucky. Queres encher 
o combustível? 



Sim 
bora encher. 
Para experimentar. 

 
 
Espero que 
gostem! 

 
 
Querem 
começar? 

 
 
Sim! 
Vamos começar. 

 

Gostaram? 

Sim! 
Obrigada 

De nada! 


