
Desafio 2021/2022 
“O posto de combustível amigo do ambiente, chegou ao bairro…” – História em BD – 3º ciclo 

 

História – “O Mundo está nas tuas mãos!”  

 

 

Era uma vez, uma menina chamada Tatiana que estava a fritar batatas, e ao acabar de cozinhar 

despejou o óleo na banca. O oleão, que espreitava pela sua janela, avistou-a a fazer o incorreto e 

como já tivera visto outros indivíduos a fazer o mesmo irritou-se profundamente, foi até a janela 

e disse as seguintes palavras: 

- MULHER TU TENS PROBLEMAS?????!!!!! Isso é INCORRETO. Agora, tu vais sofrer as 

consequências, eu e tu vamos viajar para o futuro para poder assim mostrar-te as consequências 

que isso vai causar no nosso planeta! 

  

(Estalos) 

 

Momentos depois lá estavam eles no ano de 2050. Tudo que avistavam eram bombas de óleo a 

cair do céu, sujidade, morte e MUIIIIIITA poluição. 

A Tatiana pergunta: 

- O que se passa aqui?  

O óleão responde: 

-Isto que estás a ver são as consequências que as pessoas vão causar no futuro quando despejam 

o óleo em sítios que não se deve como a sanita, o esgoto, a banca, etc… 

 De repente, avistou-se uma grande onda a vir do mar, ela começou a crescer… crescer… até se 

conseguir perceber que afinal era um Tsunami! Mas não é um Tsunami qualquer… mas sim um 

Tsunami de óleo! 

As pessoas começaram a ser engolidas pela onda de óleo juntamente com as casas, árvores, 

prédios… e NINGUÉM sobreviveu. O planeta estava completamente destruído e inundado com 

óleo. Até que um dia o planeta ficou tão pesado e cheio que simplesmente explodiu! 

A Tatiana conseguiu ver tudo o que iria realmente acontecer se as pessoas continuassem a 

ignorar.  

-E agora?-perguntou a Tatiana com um ar preocupado. 

-Este será o fim da humanidade se não fizermos nada… 

O óleão estala os dedos e ambos voltam para o presente. 

- Eu agora percebo e irei sempre reciclar o óleo…- prometeu a Tatiana. 

- Mesmo que faças isso haverá pessoas a não fazer o correto, a única maneira é de mostrares TU 

às pessoas as consequências que isso pode causar! Só assim elas perceberão… 

 

Tendo em conta isso, Tatiana fez o que o oleão a aconselhou e criou uma ONG com base no que 

iria acontecer no futuro… Ela ganhou muito sucesso nas redes sociais e conseguiu mostrar para 

as pessoas a forma correta de reciclar o óleo. ´ 
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