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No bairro de Boleiros 

E no da Maxieira 

Estão todos satisfeitos 

Há novidades na feira! 
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Chegou o oleão! 

O óleo da alimentação 

Deixa de ir p´ra pia ou chão 

Com seu grande barrigão 

Vem prevenir a poluição! 
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Feliz com a ideia 

O João nela agarrou 

E pela aldeia 

Numa rima a divulgou. 
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Numa garrafa vais juntar 

O óleo alimentar 

Acabado de usar 

E no oleão, o vais colocar! 
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Isso dá um trabalhão!!! 

-Disse o Simão. 

É muito mais rápido 

Deitá-lo no chão! 
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Poluição??? 

Se o deitas na pia, no chão 

Ele desaparece  

da tua visão! 



 

O oleão tornou-se amarelo 

De tão enraivecido 

“- Mas que pesadelo!!!” 

Disse ofendido. 
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- “Quanta ignorância!!!...  

Perco a esperança! 

Nem percebe a importância… 

Isto cansa!” 



 

Calma amigo! 

Vamos explicar 

Conta comigo 

Para te ajudar! 

- Disse o João. 
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Convocaram-se os bairros 

Para um conselho local 

P’ra demonstrar os erros 

 Da situação atual. 
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O Planeta Terra 

Está a sofrer 

Reciclar os óleos 

É ajudar a proteger 

10 



 

Agarra-se aos grãos de areia 

A tudo se consegue colar 

E se vem uma cheia 

A água não consegue penetrar. 
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Se ao solo o deitar 

O óleo vai-se infiltrar 

E à água vai parar 

Consegues imaginar??? 



 

Se na pia o vais deitar 

Bem te podes preparar 

Aos tubos vai-se colar 

A água verás transbordar. 
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Nos canos dos esgotos 

Entupimentos vais provocar 

E para os desentupires 

Muito dinheiro vais gastar! 

13 



 

Finalmente há bactérias 

Que o conseguem devorar 

Mas elas libertam um gás 

Que deixa o planeta a escaldar! 
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Diz-me agora Simão 

Manténs a tua opinião 

Ou já percebes a razão 

Desta urgente solução? 
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Mais vou-te dizer 

1 litro de óleo na água 

Fica sem se solver 

Durante 40 anos 

Suja a água que podias beber: 

 



 

“Estou deveras preocupado 

Com a minha atuação 

A todos deixo recado 

Ponham o óleo no oleão!” 

Assim disse o Simão. 
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A cara do oleão 

Sorriu de satisfação 

Passou a informação 

Acabou-se a discussão, 

Vamos todos dar a mão! 
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Cheio o oleão, vem o camião 

O óleo vai à transformação. 

Transforma-se em biodiesel ou sabão, 

Faz andar o carro, o avião- 

Ou lava-te todo da cabeça ao chão! 
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Faz como o Simão 

Aprende a lição 

Evita a poluição 

Óleo usado… 

Vai para o oleão! 
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