








A turma A do 8º ano do Instituto Vaz Serra, em Cernache do Bonjardim, ficou 
entusiasmada com o projeto da PRIO, no qual discutiram e debateram o tema e 
imaginaram a história. 
 
Deram o título de "O melhor amigo do ambiente"  
 
 
 
       Nesta aldeia chegou um posto de combustível amigo do ambiente, o que despertou 
a atenção dos aldeões. 
 
Menina - Maria, que vivia nesta aldeia, disse: Oh! Nunca tinha visto uma coisa 
assim! O que será? 
 
Posto de combustível - Ambientalista respondeu: Olá! Eu sou um posto de 
combustível amigo do ambiente! Tudo o que é preciso para esta gente! 
 
Menina - Maria: Como assim! O que nós precisamos? 
 
Posto de combustível - Ambientalista: Então, muito fácil. Alguns dos resíduos que 
vocês produzem iam para o lixo. Agora ao reciclar podemos aproveitar isso!  
 
Menina - Maria: Que tipo de resíduos! 
 
Posto de combustível - Ambientalista: O óleo por exemplo! 
 
Menina - Maria: O óleo que utilizamos na cozinha?? 
 
Posto de combustível - Ambientalista: Sim, esse mesmo! 
 
Menina - Maria: E como é que o óleo passa de resíduo a combustível? 
 
Posto de combustível - Ambientalista: Colocando o óleo no oleão que vai ser 
transportado para uma fábrica, onde vai receber procedimentos até ficar o 
biocombustível que nós hoje conhecemos! 
 
Menina - Maria: Oh! Então é importante a produção de combustíveis a partir dos 
resíduos produzidos! 
 
Posto de combustível - Ambientalista: Exatamente! Ajudas-me a avisar o resto da 
gente!? 
 
Menina - Maria: Sim. E assim ajudo a próxima geração a viver sustentavelmente.  
 
Posto de combustível - Ambientalista: Sim, e assim como eu, ficamos todos amigos 
do ambiente. 
 
Menina - Maria: Vou já avisar os meus amigos e a minha família! 
 



Posto de combustível - Ambientalista: Sim! Faz isso! Obrigada pelo teu apoio minha 
menina. 
 
Menina - Maria: Adeus e um resto de um bom dia. 
 
 

Faz como a menina e ajuda o Planeta!!! 
 


