
TÍTULO: DA COZINHA PARA O DEPÓSITO DO CARRO 

 

PARTE I 
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Guilherme: Mãe, podes fazer batata frita para o jantar? 

Mãe:  Posso, mas vai comprar um litro de óleo. 

A mãe vai fritar as batatas. 

Guilherme: Estas batatas são deliciosas! 

A mãe deita o óleo fora no lava loiça e contamina a água do rio. 
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Mãe: Esta água do rio está cada vez mais suja! 

As batateiras ficam murchas. 

Guilherme: Mãe podes fazer batata frita? 

Mãe: Agora vou dar outro fim ao óleo usado! 
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O óleo usado depois de depositado no ponto de recolha vai ser transformado em biodiesel.  

Guilherme: Mãe, o óleo de fritar as batatas está a servir para pôr o carro a andar!!! 

Mãe: Olha, Guilherme, as batateiras agora já estão verdes e de novo a água limpinha!  

 

PARTE II 
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O novo posto de combustível amigo do ambiente foi instalado e isso irá ajudar muito o nosso bairro. 

Ana: Este posto é muito útil, porém acabou de ser instalado e já está todo poluído, cheio de lixo! Que 

desgosto! 

Lucas: É verdade, até mete nojo  

Maria: Devíamos fazer alguma coisa em relação a isto, vamos tomar uma atitude já. 

Madalena: E se formos arranjar sacos e recolher todo este lixo? 

Todos acham uma boa ideia, e no dia seguinte põem o seu plano em prática. 

5ª folha 

No dia seguinte, o pequeno grupo chegou ao local com vários sacos de lixo e luvas. 

Maria: Vamos lá começar o trabalho para chegarmos à hora de almoço e sairmos juntos. 



Os amigos começam a trabalhar, estava realmente muito sujo, mas estavam a conseguir. 

Ana: Isto está mesmo sujo, que nojo!! (enjoada com tanto de lixo que havia naquele posto). 
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Os amigos recolhem todo o lixo, deixando assim o posto limpo e mais amigo do ambiente.  

Lucas: Uau! isto até parece outra coisa, assim limpo vai ser muito mais saudável. 

Madalena: Pessoal olhem só, trouxe estes caixotes vão ajudar a separar o lixo. 

Ana: Oh boa ideia, Madalena.  

Lucas: Estou orgulhoso! Fizemos uma boa ação que vai ajudar toda a gente do bairro. 

Mia: Somos incríveis, bom trabalho equipa!! 

O grupo vai embora almoçar, feliz, contente e orgulhoso. 

FIM 


