
Um Posto de Combustível Amigável 

(Uma história feita por um grupo de adolescentes) 

Explorando… 

Personagem 1: Blá- Blá- Blá- Blá 

Personagem 2: Meu Deus. Há pessoas que ainda acham uma boa ideia!  

Já sei o que tenho de fazer para poder ajudar. 

Paris!!  

What did France do to reduce the pollution? ( O que a França fez para reduzir a poluição 

Personagem 3 (Girl in red): Oh! We started using eletric cars to help reducing the wast of too 

much energy! 

And obviusly, recycling also helps!! 

Personagem 2: Thank you! That´s everything  i needed…goodbye. 

Personagem 3: Goodbye it  was nice meeting you. 

Personagem 4: Esta gasolina é 100% á base de petróleo!! Fascinante,ein? 

Personagem 2: EI! 

Personagem 4: E tu quem és? 

Percebes alguma coisa disto!? 

Personagem 2:  Sei muito mais que vocês! 

Sei que, por exemplo, o fumo dos vossos carros “perfeitos” são a razão do aumento da camada 

de ozono. 

Vocês são o problema. 

Personagem 4: Nós não, nós não somos o problema… 

Talvez o problema sejas TU!! 

Personagem 2: Recentemente alguns países mas principalmente a França começaram recursos 

renováveis. 

Personagem 5: E como é que sabemos que podemos confiar em ti? 

Personagem 2: Duh? Eu fui lá!! Eu estou a falar por experiência própria. 

Personagem 6: Mas o que é que os franceses têm a haver connosco? 

Quer dizer…nós não somos como eles… 

Personagem 7: Ela tem razão… 

Personagem 2: Se quer já pensaram nos danos que causaram!? 

Personagem 8: Quais danos? 



Personagem 2: Os danos na natureza, o nosso ambiente… 

O que estão a fazer só vai poluir ainda mais! 

Personagens 4 e 2: … 

Personagem 2: Já pensou nisso, sequer? 

Personagem 4: … 

Personagem 2: Ah pois é… 

Pense nisso, sim? 

Personagem 4: Vamos lá, malta! 

 

E foi assim que começou a construção do “posto combustível amigável”!!  :D 

Welcome   : > 

ABER… ABERTURA. 

Algum tempo depois… 

Fim. 

 

Narrador: Alguma vez já viram o nosso planeta de cima? 

Pois o Charlie, um alien do planeta Tatooine viu. 

Conseguem adivinhar como estava? Completamente poluído!! 

O que irá ele fazer para ajudar? Como é que irá ajudar? 

Que irá ele fazer para mudar a perspetiva de um bairro que acabou de inaugurar uma “nova 

fonte de poluição“? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 


