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AS GOTINHAS AS GOTINHAS 
DESAVINDAS,DESAVINDAS,
A DORINDA A DORINDA 

E A DOLORESE A DOLORES
Inspirado em fatos reais:Inspirado em fatos reais:

as gotas de óleo alimentar usado 
e de água não se misturam, 

como muitas coisas na vida! ☺

Livro de ecoaprendizagens 
sobre o encaminhamento correto 
de OAU - Óleo Alimentar Usado

Fala de outras 

coisas, mas esta 

é das principais!
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Dorinda e Dolores são duas irmãs preocupadas 
com o ambiente em geral e com estragar o 
ambiente uma da outra (dizem os estudos 
que 3,5 é o número de vezes que os irmãos 
implicam por hora - há quem assegure 
mesmo que é de 15 em 15 minutos, o que dá 
um resultado similar!!!). 

Se uma gosta de fritos, a outra detesta-os; 
se uma quer ir para esquerda, a outra in-
siste em caminhar para a direita, o que põe 
a cabeça da mãe em óleo quente a ferver, 
obviamente! Mas, no meio destas polaridades, 
descobrem algo que as une, para além de 
pôr a cabeça da mãe em água (não era em 
óleo quente?!): investigar coisas que não se 
misturam - como as gotas de óleo alimentar 
e de água -, e proteger recursos.

Prefácio Familiar

DoloresDorinda

- Olá, queridos leitores! Sou a Dorinda e adoro 
batatinhas fritas, rissóis, croquetes e douradinhos.
- Eu sou a Dolores e detesto comer fritos em 
geral! E não suporto o cheiro de fritos na minha 
roupa e cabelo!
- E eu sou a Mãe destas duas pirralhas! 
- Mãeeeeeeee! – resmungam as duas meninas 
indignadas.
- Esta história não era bem sobre fritos, filhotas, 
certo?! Era sobre gotas desavindas, sim?!...
- Eu ia falar sobre isso, mas ela meteu-se a falar 
com os leitores. A culpa é da Dorinda!
- Não é nada! É da Dolores!
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- Bem… - diz a Mãe, depois de um grande suspiro - 
talvez seja melhor começarmos. Tudo se precipitou 
num belo dia em que eu ia deitar o óleo dos fritos 
pelo ralo do lava-loiças.
- Foi dos piores dias da minha vida! - conclui a 
Dorinda, colocando uma mão na cabeça e outra 
no coração.
- És tão dramática! Devias chamar-te Dorinda, a 
Dramática. – diz Dolores, divertindo-se com a ideia.
- Foi mesmo um dia triste. - reforça Dorinda - 
Porque tinha acabado de aprender na escola que 
o óleo usado não vai pelo cano! Percebes?!... 
- Eu não ando na mesma escola que tu, lembras-
-te?! – acrescenta Dolores.
- Meninas! Essa foi mais ou menos a discussão que 
tiveram na altura! E eu a deixar o óleo escorrer 
pelo ralo, enquanto vocês diziam barbaridades 
criativas.
- Pois foi, metemos água! Mas tu também, Mamã. 
A deitar óleo pelo cano, que distraída! Por isso, 
nós ajudámos-te. 
- Isso, ajudaram-me! Explicaram-me como fazer 
corretamente e porquê, não é?
- Sim. O óleo dos fritos não vai pelo ralo, porque 
a água e o óleo não se dão bem! Pronto! 
- E por outras razões… A “SUMA” tinha ido explicar 
isso lá na escola. E até tinha contado uma história 
sobre duas gotinhas desavindas - de água e de 
óleo -, que nunca se misturam. 
- E nós contámos-te, quando acalmámos todas. E 
ainda nos rimos um bocado. Pelo menos tu, dizias 
sempre “Parecem tanto duas pessoas que eu co-
nheço, é incrível”, e, ainda, comentavas “Ai, se o 
vosso Pai sabe que estou a dar cabo dos canos!”.
- E que tal contarem a história aos leitores?! - 
remata a Mãe - Cada uma faz a voz de uma das 
gotas: Dorinda, a gotinha azul, de água; Dolores, 
a gotinha laranja, de óleo. Vá!
- Mas, Mãe. - interpela Dorinda - Eu adoro fritos e 
fico com a água e não com o óleo?! Não acredito! 
E protesto!
- Oh, Mãe! Eu também protesto! – Dolores diz virada 
para a Mãe - E, além disso, tu não fazes nada?!
- Protestos ouvidos! - responde a Mãe calmamente, 
acrescentando - Mas continua tudo tal como eu 
atribuí. A isso chama-se perceber a perspetiva do 
outro. E quem disse que isto era uma democra-
cia?! – pergunta sorrindo - Quanto a fazer alguma 
coisa, com a quantidade de cabelos brancos que 
vocês me deixam, posso fazer de Avó Natureza! 
Comecemos.

Mãe
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As Gotinhas DesavindasAs Gotinhas Desavindas
Conto / Dramatização

Eu sou a Gotinha Azulinha, sou uma gotinha 
de água! Sou azulinha, quando não me 
contaminam toda! Senão passo a cor de…

Cor-de burro-quando-foge! Eh, eh, eh! 
(Acrescenta, muito rapidamente, a Gotinha 
Laranjinha.)

Bem… (Continua dizendo meio sentida.) 
Como eu ia dizer, antes de ser interrom-
pida, sou azulinha e essencial! Ninguém 
sobrevive sem água mais de três dias! 
E o equivalente a sete partes em dez do 
corpo humano são água! Portanto, sou 
super-hiper-mega-importante! Sou tão 
importante que dou nome ao planeta Terra: 
planeta azul. Mas apesar de haver tanta 
água, pela Terra, apenas uma ínfima parte 
é potável e, quando algo é essencial, não o 
estragamos. (Remata, de forma decidida.) 

Ó, pinguinhas! (Diz em voz brincalhona.) 
Que chorona resmungona! Deixa-me 
falar! Eu sou uma Gotinha Laranjinha! Sou 
uma gota de óleo vegetal. Eu e todas as 
minhas irmãs laranjinhas somos filhas 
do campo e das plantas de milho, da soja, 
do girassol… até que o ser humano nos 
espreme, espreme, espreme, espreme…

Cada um tem o que merece! (Diz, enquanto 
acotovela a Gotinha Laranjinha.)

Cof, cof. (Gotinha Laranja pigarreia e conti-
nua.) Espreme, espreme e nos transforma 
em gotinhas douradinhas: gotinhas de 
óleo vegetal! Também sou descendente 
da Avó Natureza, como esta azulinha! 
(Afirma com voz de espanto.) Oh, não! 
Ainda somos da mesma família!
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Atenção, que as gotas de água são mais 
velhas. Somos filhas da lava e dos gases 
dos antigos vulcões - ainda na formação 
da Terra -, que fizeram tanto, tanto, tanto 
vapor de água nos céus, que de vapor 
passou a líquido e, assim, em gotas, en-
chemos oceanos e distribuímo-nos por 
vários canais de água. E, por aí, andamos, 
sempre no nosso ciclo… 

Sempre a meter água! (Diz Gotinha Laranja, 
rindo-se.) Eh, eh, eh!

(Finge não ouvir e simula gestos corres-
pondentes ao que vai dizendo.)  Somos 
gotas na água: evaporamos pelo calor e 
subimos aos céus, transformamo-nos em 
gotículas de vapor, depois, como somos 
muitas, muitas, e estamos juntinhas, co-
meçamos a crescer, crescer até cairmos 
novamente, sobre a terra, na forma de 
gotas de chuva, cristais de neve ou de 
granizo. Eis o ciclo da água. 

Ó azulinha, larga lá a poesia e o discurso 
e desembucha!

Cof, cof. (Com gestos teatrais, tosse e 
continua.) Num ciclo eterno! Até as minhas 
irmãzinhas “quando são bebidas” saem 
pelo suor e evaporam-se no ar ou saem 
pelo xixi, que desce pela sanita!

Mamã, ela disse XIXI! (Gotinha Laranja 
coloca mão na boca, tapando-a e repetindo 
baixinho a mesma palavra.) Xiiiiixiiiiii!

Concentra-te em contares a história, 
Gotinha Laranja! E ouve o teu familiar.

As águas que estão sujas das necessidades 
humanas, como o xixi e o cocó (Acrescenta 
em voz dramática, virada propositada-
mente para a Gotinha Laranjinha.) -, da 
higiene pessoal, da limpeza das casas 
e dos espaços públicos são tratadas 
pelas ETAR - nome esquisito que quer 
dizer “Estações de Tratamento de Águas 
Residuais” -, e tornam-se novamente 
boas, entrando outra vez no ciclo! A não 
ser que essas águas sejam contaminadas, 
por exemplo, por óleos…. É que um litro de 
óleo alimentar usado contamina até um 
milhão de litros de água - isto equivale 
à água consumida por uma pessoa, ao 
longo de 15 anos de vida. 
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Eu contamino?! Achas que eu quero ir 
pelo cano abaixo ou pela sanita?! Que 
conversa antiquíssima e desatualizada! 
Só contamino se for maltratada! Eu 
sou uma gotinha de óleo vegetal, todos 
me adoram! Porque, sem mim, aquelas 
magníficas batatinhas fritas não ficam 
bem estaladiças e aqueles fabulosos e 
brilhantes douradinhos não sabem ao 
mesmo! Ah, e aquelas saladas lindas, 
coloridas e vibrantes de cores e nutrientes 
não desciam tão maravilhosamente da 
boca até à barriguinha. É que eu sou uma 
gordura poli-insaturada e enriqueço, na 
dose certa, a alimentação de grandes e 
de pequenos!

(Diz, virada para Gota Laranja.) És mas 
é uma gordurosa! Os meninos e as me-
ninas sabem bem como as gorduras são 
perigosas! 

(Responde virada para Gota Azulinha.) Ó 
azulinha, se vamos à “troca de galharde-
tes” - tu és uma desenxabida… não sabes 
a nada! Eh, eh, eh…

Ó gotinhas, sinceramente. Haverá neces-
sidade?! Os nossos leitores até já deram 
a roda dos alimentos e sabem muito bem 
que tanto a água como o óleo - as gor-
duras - fazem parte de uma alimentação 
saudável! Claro que em quantidades 
diferentes! (Acrescenta virada para 
Gotinha Azul.) Azulinha, não comeces a 
remoer! As gorduras poli-insaturadas, 
como a laranjinha, desempenham um 
papel essencial: na resposta do corpo 
humano às infeções, no crescimento e 
desenvolvimento do nosso organismo, 
na nossa resposta cardiovascular - isto 
é, fazem bem ao coração -, entre outras 

funções! 

Faço bem ao coração, faço bem 
ao coração, faço bem ao 
coração. Bem ao cora-
ção…. Até digo mais…
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Fazes bem ao coração, mas não fazes à 
canalização! Para além de me estragares 
e estragares outras partes da natureza, 
ainda dás graves problemas aos senhores 
das ETAR – se fores pelo cano abaixo! -, 
e estragas as tubagens, os coletores da 
casa de quem te deita pelo cano abaixo. 

Mas, eu não sou para ir pelo cano abaixo! 
Sou um recurso, sou um bem, uma riqueza, 
faço bem ao coração, ao “carrão” e até 
sou boa para sabão! Então, se for tomada 
nas doses certas, e, de preferência, crua, 
faço bem ao coração e previno infeções 
nos seres humanos e, se for reciclada, 
transformo-me em combustível para os 
carros – o biodiesel – e, ainda posso servir 
para fazer sabão! Não posso ir pelo cano 
abaixo! É que se for pelo cano abaixo – 
eu que nunca me dissolvo com a minha 
prima água: o óleo é menos denso que a 
água, estão a ver! Deixo-a estragada…. 
Aí, a azulinha tem razão, só sirvo para 
fazer contaminação! Isto se for parar à 
canalização…

Claro que eu tenho razão! Mas continua 
a explicação…

Portanto, quando, lá por casa, tiverem óleo 
velho – atenção se o “óleo estiver muito 
velho”, usado mais do que meia dúzia de 
vezes, em vez fazer bem ao coração, faz 
mal! Peguem numa garrafa usada e vazia 
de óleo, num funil, num pano velho (para 
filtrar os detritos no óleo) e, depois do 
óleo estar frio, vazem-no para a garrafa 
com a ajuda do funil.

Alerta de segurança! Esta rotina deve 
ser feita com o óleo frio e com ajuda 
de um adulto, mas há atividades - até 
as de cuidar do lixo -, que já podem 
fazer sozinhos. 

E, depois, a garrafinha cheia de óleo 
velho tem de ser depositada num óleão 
- que são uns contentores especiais 
que estão pela rua -, onde são reco-
lhidas e encaminhadas para fábricas 
de reciclagem para transformação em 
novos produtos, como combustível, 
graxa, tintas ou sabão.
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Não ouvi nada a partir de “o óleo não 
pode ser usado mais do que meia dúzia 
de vezes”. (Gotinha azul diz, de forma 
divertida, voltada para a Gotinha Laranja.) 
Ficas velha a partir de seis utilizações!

Ó gotinhas, que espetáculo estão a dar! 
Parecem duas meninas que eu conheço! 
Comportem-se! Ambas são recursos que 
não podem ir pelo cano. Quando temos algo 
que é muito valioso, temos de o proteger. 
Recurso a recurso: primeiro, a água. (Avó 
Natureza continua enumerando um con-
junto de ações específicas de proteção.) 
Temos de: reaproveitar, racionar, proteger 
e, se for adequado, reciclar a água. 
Reaproveitar. Como? Usar um balde para 
guardar a água do banho até aquecer (de-
pois, deixar arrefecer); reutilizar as águas 
de lavar vegetais e legumes para regar 

as plantas; usar um recipiente para 
apanhar a água da chuva para 
lavagens ou regas, são alguns 
exemplos. Racionar. Fechar a 
torneira de água, quando lavamos 

os dentes ou nos ensaboamos no 
banho – é que uma torneira aberta 

desperdiça 11 a 19 litros, por minuto: em 
apenas um minuto 2 a 4 garrafões de água 
são desperdiçados. Proteger, cuidando 
corretamente dos resíduos e não aban-
donando lixo fora dos locais de deposição 
correta. E por último, Reciclar. Tratar das 
águas contaminadas por resíduos em 
locais designados por ETAR (Estação de 
Tratamento de Águas Residuais) para as 
devolver à natureza sem lixo. 

A primeira a ser referida fui eu: (Gotinha 
Azulinha deita língua de fora para Gotinha 
Laranja.) uma prova que sou a preferida!
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(Avó Natureza tosse e continua de forma 
pausada) Outro recurso é o óleo alimentar 
usado. Os óleos alimentares são muito 
importantes. Depois de usados, até têm 
uma sigla OAU - Óleos Alimentares Usados. 
Se os OAU forem pelo cano abaixo, vão 
contaminar as águas! Apenas um litro 
de óleo contamina água equivalente ao 
que uma pessoa consome em 15 anos 
de vida! Contamina água e mata os seus 
habitantes (a fauna – todo o tipo de 
bichinhos que lá vive –, e a flora – todo 
o tipo de “vegetação”). As soluções são 
armazenar e reciclar. Armazenar o óleo 
alimentar usado numa garrafinha de óleo 
reutilizada e, depois, despejar ou colocar 
essa garrafinha num dos oleões existentes 
na rua para se transformar em muitos 
produtos novos. 

E atenção, ó Avó Natureza… (Gotinha La-
ranja diz, de modo esclarecedor, virada 
para Avó Natureza.) É preciso acrescentar 
que só vai para o oleão o óleo alimentar 
usado - nada de outros tipo de óleos no 
contentor -, nada de óleo de carros ou 
de fígado de bacalhau! 

Lá estás tu a dizer para os miúdos in-
gerirem porcarias: óleo de fígado de 
bacalhau, só falta dizer para continuarem 
a comer batatas fritas. Beber água é que 
é essencial! 

Gotinhas, são ambas essenciais e sempre 
desavindas, por isso, nada de vos misturar 
nem desperdiçar, deitando-vos pelo cano 
abaixo! E, assim, se chega ao final desta 
história. Vitória, vitória, acabou-se esta 
história. Perlimpimpim, perlimpimpim, 
a história destas gotas chegou ao fim. 
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Epílogo Familiar
– Li bem, Mamã? Com uma voz cristalina como 
a água, não foi?! A minha voz não ficou oleosa, 
pois não?! 
– Olha que o óleo fica sempre à tona da água, 
maninha!!! Fica por cima!  
– Mas vocês não param, meninas?! – diz a Mãe.   
Leram as duas bem. Recontaram bem a história. 
Eu já não deito óleo pelo cano e tenho cuidado com 
o desperdício de água.
– Sim, Mamã. – diz Dorinda, rindo-se - Desperdi-
çar-me é um desperdício. 
– Está bem, está bem! – remata a Mãe - Agora, 
sou eu que tenho uma surpresa para vocês! Acho 
que os nossos leitores precisam de algo para 
sedimentar os conteúdos. 
– Cimentar a esta hora? – pergunta Dolores - É 
para construir alguma coisa?!
– Não é, cimentar, maninha, é sedimentar. Ajudar 
o conhecimento a consolidar, a ficar mais firme 
na cabeça! – explica Dorinda.
– Eu sabia. – reclama Dolores - Estava só a fazer 
uma piada!
– Não sabias nada. – respinga Dorinda.
– Filhotas! – exclama a Mãe - Acho que vocês 
também precisam de preencher as atividades e, 

em conjunto, para cimentar a vossa relação. E 
agora é mesmo cimentar. 
– Ó, Mãeeeeeeee! - protesta Dolores, logo secundada 
por Dorinda - Colocar-nos a fazer trabalhos, porque 
estamos a implicar uma com a outra. Realmente!
– Afiem os lápis! – continua a Mãe - Toca a olear 
as roldanas do pensamento e a preencher as 
atividades do livro. 
Dorinda é a primeira a ceder e a perguntar à irmã: 
- Queres comer umas batatas fritas enquanto 
fazemos estas atividades?
- Sim, sim! Mas, primeiro, vou beber um belo copo 
de água! – acrescenta a irmã divertida.
- Até já, Mamã, as tuas meninas vão trabalhar em 
“com-junto”. Cimentar a relação e sedimentar co-
nhecimentos – dizem, em coro, viradas para a Mãe. 
- E, pronto, caros leitores. Parece que as minhas 
filhas não se dão, sempre, como a água e o óleo. 
Vá-se lá perceber: eu já nem tento.
-  Mããããeeee! - ouve-se, passados uns minutos, 
um grito de Dorinda - Há aqui umas dicas para ti! 
Diz “Leituras para Educadores” e “Atividades para 
Educadores & Companhia”. Afinal, também vais 
cimentar! – remata Dorinda, rindo-se e acrescen-
tando – Também queres umas batatinhas fritas e 
um copo de água?!...
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atividades de sedimentação atividades de sedimentação 
de conhecimentosde conhecimentos

Em média, 7 em 10 partes do nosso corpo são água! 
Mas existe uma altura em que somos formados por mais água. 
Assinala na figura qual é essa altura.

0 a 2 anos
75 a 80%

2 a 5 anos
70 a 75%

5 a 10 anos
65 a 70%

10 a 15 anos
63 a 65%

15 a 20 anos
60 a 63%

20 a 40 anos
58 a 60%

40 a 60 anos
50 a 58%

60 ou + anos
=> 50%

E qual o(s) órgão(s) do corpo, dos apresentados abaixo, que têm mais percentagem de água?
Rodeia os desenhos e escreve os números de ordem.. (ex. 1º, 2º, 3º,...)

Apesar do planeta Terra possuir tanta água que é conhecido por “Planeta Azul”, muita dessa água não é 
potável (não dá para a bebermos). Analisa a imagem e completa a frase:

Se toda a água do Planeta coubesse num ________________, a água 
que daria para nós bebermos seria apenas uma pequena __________. 

pulmões
86%

sangue
81%

músculos
75%

fígado
86%

pele
64%

cérebro
75%

coração
75%

ossos
22%

rins
86%

articulações
83%

Toda a água do planeta
(água doce + salgada)

100%

Água doce de 
fácil acesso (rios, 
lagos e represas)

0,26%

Água potável
0,002%

isto é um aquário ☺

Só água doce
2,7%
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A água não mantém sempre 
a mesma forma, ao longo do seu 
ciclo. Descobre os vários estados da água 
e as fases correspondentes.

A água apresenta-se em três estados. Quais são eles? 

Representa cada um dos estados da água. 

_______________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
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Experimenta, com a permissão de um adulto, juntar a um copo de água algum óleo alimentar. 
O que acontece? Anota o que verificaste na experiência e desenha ou tira fotografias do resultado. 

_______________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Pede a um adulto ou até a um irmão ou primo mais velho 
que tenha a disciplina de físico-química para te ajudar 
na análise destas informações.

A água e o óleo têm densidades diferentes e tipos de 
moléculas diferentes. A água tem uma molécula polar 
e o óleo uma molécula apolar, uma substância polar 
dissolve-se com uma substância polar e uma substância 
apolar com uma substância apolar, daí não se misturarem 
(não confundir com urso polar e com polo norte e sul ☺). 

O petróleo, a gasolina, o óleo de carro também são apo-
lares, portanto também não se misturam com a água e 
contaminam-na, deixando um lençol viscoso na superfície 
da água. 
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O óleo usado não deve ir pelo cano nem pela sanita. Existem 
outros lixos que não devem ser despejados nestes locais.

Lê e copia, por ordem alfabética, a lista de lixinhos que 
não podem ser deitados pela sanita. 

Não despejes pela sanita: Recorta o dístico na página 21, ou desenha o 
teu próprio, e coloca-o perto da sanita de tua 
casa (com a autorização dos teus pais, claro). 
Assim, ninguém pode dizer que não se lembra 
que a sanita não é um caixote do lixo!

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________

A água faz parte da “Roda dos Alimentos” atual 
ocupando o lugar central (por ser tão essencial!). 
Analisa as imagens.

Quantos copos de água devemos beber por dia?
 _____________________________________________________

Qual a quantidade de óleo alimentar que devemos 
ingerir?
______________________________________________________

1 colher de sopa

1,5 l

US
A 

OS CONTENTORES ADEQUADOS.

 A SANITA NÃO É SOLUÇÃO.

NÃO DESPEJES
PELA SANITA:

COTONETES
FIO DENTAL

PENSOS HIGIÉNICOS
RESTOS DE COMIDA

PONTAS DE CIGARRO
RESTOS DE TINTAS
ÓLEO ALIMENTAR
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São quatro os passos 
para o óleo alimentar 
usado ser encaminhado 
para a reciclagem.

Faz a correspondência 
entre as imagens e a 
explicação das ações.

(Tarefas efetuadas com 
um adulto)

As ETAR são muito importantes para ajudarem a pre-
servar a qualidade da água que circula pelo planeta.

O que quer dizer a sigla ETAR? 
E_________________________  

T_________________________  

A_________________________

R_________________________

Fecha bem a 
garrafa

Coloca o óleo 
numa garrafa de 
plástico, usando 

um funil

Deposita no 
oleão mais 

próximo

Deixa o óleo 
arrefecer

Inspira-te no esquema e constrói uma 
ilustração representativa de uma ETAR. 
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Parece que, em cada 100 casas portuguesas, apenas 
2 reciclam o óleo alimentar usado, fazendo com que 
as fábricas de produção de combustível a partir de 
óleo alimentar tenham de comprar óleo usado no 
estrangeiro. Dá que pensar, não?!

Completa a frase com a simplificação obtida, es-
crevendo o número por extenso.

Em cada _________________ casas portuguesas, apenas 
________________ recicla o óleo alimentar usado.

Nas tarefas de casa, todos podem ajudar! Assume responsabilidades, 
conforme a tua idade, incluindo rotinas de cuidar corretamente do lixo.
Faz uma tabela de trabalhos domésticos que tu e o(s) teu(s) irmão(s) 
se compromete(m) a cumprir. Espreita alguns dos exemplos abaixo 
e, depois, preenche a tabela.
      
4 – 5 anos: recolher brinquedos, guardar roupa e sapatos, organizar o 
quarto, alimentar os animais de estimação, ajudar a colocar a mesa.
6 – 7 anos: fazer a cama, colocar roupa suja no cesto, ajudar a pre-
parar a refeição.
8 – 11 anos: preparar um lanche, fazer a lista de compras e ajudar 
a guardar compras do supermercado, colocar e retirar a mesa das 
refeições, aspirar.
12 ou mais anos: preparar pequenas refeições, retirar o lixo e sepa-
rar para reciclagem, fazer limpezas, manter os armários comuns 
organizados (além dos do próprio quarto).

Fixa (fixem) a tabela preenchida na porta do frigo-
rífico ou noutro espaço visível da casa, com espaço 
para os nomes de todos os “Irmãos Limpeza”! - Não 
confundir com “Irmãos Metralha”. 

Para além dos ”Irmãos Metralha”, há outros irmãos 
famosos nas bandas desenhadas e nos filmes. Lem-
bra-te de, pelo menos, mais duas irmandades famosas.

Simplifica a fração 2/100. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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Existem vários formatos de oleões pela rua. 
Analisa as fotografias. O oleão da tua zona é parecido com algum destes?! 
Coloca um X na foto do que for mais similar.

O óleo alimentar usado pode ser transfor-
mado em vários produtos, se for valorizado.
Analisa o ciclo ao lado.

Quais destes produtos podem ser feitos a 
partir de óleo alimentar usado reciclado? 
Rodeia-os.

Sabão

Graxas

Detergentes

Biodiesel

Massa de Vidraceiro

Lubrificantes

Tintas

Velas

Se não estiver nestas fotos, desenha o oleão que conheces.

O ciclo de valorização
do óleo alimentar usado

sementes 
de plantas

Oleão

Óleo usado

Óleo reciclado e Novos produtos

PreservA recursos. PerpetuA ciclos.

Óleo

Biodiesel
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_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

“O lixo espalhado contamina as 
águas, os solos e também… o prato!”

Explica esta afirmação, analisando 
o desenho ao lado e vendo o vídeo 
“Peixe-Embalagem”.

O vídeo “Peixe-Embalagem” não tem 
falas. Inventa um guião com falas 
para este filme. Pondera no que dirá 
o peixe, quando engole uma lata de 
lixo, no que pensará o pescador que 
apanha o peixe contaminado, no que 
exclamará a pessoa que come o peixe 
com lixo e no que terá vontade de 
dizer a quem deitou a lata ao mar. 
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legenda: C+ = 
contaminação/
poluição
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Dicas para lidar com brigas entre irmãos (Não, isto 
não é educação ambiental! Mas é educação para 
manter um bom ambiente! ☺ ☺ ☺)

Aceite a ideia que as brigas e que os confrontos 
entre irmãos ensaiam e preparam para a vida adulta, 
promovendo o desenvolvimento de competências 
sociais e da inteligência emocional dos envolvidos. 
Por isso, evite descontrolar-se (e ficar com a “cabeça 
a ferver”), intervindo de modo seguro e tranquilo 
(as crianças estão a testar os limites e a tentar 
verificar, se se zangarem, qual será o preferido e o 
preterido - não entre no jogo!).

Evite conflitos futuros, incluindo o irmão mais velho 
nas rotinas dos mais novos (o mais velho deve tor-
nar-se um participante ativo da relação com novos 
membros da família – principalmente quando chega 
um novo bebé – mas, não deve tornar-se um novo 
“paizinho”). 

Passe tempo de qualidade com cada uma das crianças. 
Dê atenção exclusiva a cada um dos filhos, planeie 
momentos, de acordo com o que mais gostam de 
fazer em conjunto. Lembre-se que também as 
crianças que não pedem tanta atenção e são calmas 
querem afeto e tempo.

Elogie, em momentos-chave, os pontos fortes de cada 
um. Isto é, não esteja permanentemente a elogiar 
a(s) criança(s) e de modo vão, escolha momentos 
em que aquela criança se destaca, para incentivar 
a admiração própria e mútua.

Promova jogos e brincadeiras em que seja impor-
tante jogar em equipa e/ou expressões artísticas 
de moldagem ou recorte/colagem (expressões em 
que exista algo que tem de ser moldado ou com-
pletado, está a ver a cena ☺ ?!). Canalize a raiva 
e a agressividade - que possa surgir por causa do 
ciúme -, para a elaboração de um projeto comum, 
como uma atividade na área da valorização dos óleos 
ou da promoção do valor da água (ver página 23).

Aceite que há coisas que simplesmente não se 
misturam - pode ser o caso dos seus filhos -, mas 
podem coexistir de modo sustentável ☺, nem que 
seja por 14 minutos e 59 segundos.

Recorde que rivalidades e disputas, 
se bem geridas pelos pais, muitas 
vezes, atenuam ou desaparecem, 
com a idade.

Nota do editor: A leitura destas 
dicas não dispensa a consulta de 
manuais de especialidade da área, 
da utilização do instinto materno 
e paterno e da “Santa Paciência”.

leituras para educadores leituras para educadores 
sedimentarem conteúdossedimentarem conteúdos
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Se quiser saber mais informações sobre a valorização de óleos 
alimentares usados, a promoção do valor da água e sobre a 
construção, em geral, de um ambiente melhor, consulte os 
canais de comunicação aberta da SUMA. Espreite o “mural” 
abaixo para verificar alguns números ☺ e mudar algumas 
atitudes de desperdício.

“Não controlamos o tempo
que faz, Mas controlamos
o que fazemos
com o tempo.”

Na Construção 
de Um Ambiente 
Melhor

ENQUANTO
ESCOVA OS DENTES,

FECHE A TORNEIRA. POUPA MAIS 
DE 10 LITROS DE ÁGUA, POR DIA.

Lembre-se:
1. A escovagem dos seus dentes

deve durar 2 minutos.
2. Os tubos dentífricos são recicláveis.
Após uso, encaminhe para o embalão.

“Não controlamos o tempo
que faz, Mas controlamos
o que fazemos
com o tempo.”

Na Construção 
de Um Ambiente 
Melhor

enquanto ensaboa
as mãoS, FECHE A TORNEIRA.

uma torneira aberta,
EM APENAS UM minuto, gasta

mais de 10 litros de água.
Lembre-se:

A tampa fica
fechada
e a rua

mais asseada.

Lixo
indiferenciado,
só num saco
bem atado.

Lixo
espalmadinho

arruma-se
num cantinho. 

Depois do sol
se pôr,

leve o lixo
ao contentor.

E depois de 
separar, cada 

lixo no seu 
lugar!

No fim,
a higiene feita
previne muita

maleita.

20’’

SABONETE ARTESANAL

Que tal fazer sabonetes caseiros?

Uma forma de transformar o óleo usado

nos fritos e reduzir na conta de supermer-

cado.

Ingredientes: 4 litros de óleo alimentar 

usado; 2 litros de água; 1/2 copo de sabão em 

pó; 1 quilo de soda cáustica; 10 mililitros de essên-

cia aromatizante (facultativo).

Receita: Dissolva o sabão em pó em 0,5 L de água 

quente e a soda cáustica em 1,5 L de água quente.            

Adicione lentamente as duas soluções ao óleo e 

mexa por 20 minutos e junte a essência aromati-

zante e despeje em formas.

E PORQUE NÃO PELO CANO?
Como diz a expressão popular,
“o que vai pelo cano”
é tudo aquilo que corre mal.
E, neste caso, corre mesmo!

1 litro de óleo usado pode:

· entupir a sua canalização, implicando
custos diretos no seu orçamento familiar;

· contaminar o equivalente a 15 anos
  de consumo de água, de uma pessoa!

Isto aumenta os custos públicos suportados
por todos nós na gestão das ETARs e da rede

 de esgotos.

Em contrapartida, quando entrega o óleo usado para
reciclagem, está a contribuir para o fabrico de biodiesel,
que é mais seguro, biodegradável e emite menos CO2 para
a atmosfera!

Porém, também pode reutilizá-lo em casa.
Veja neste folheto o que pode fazer. Os resultados vão surpreender!

O seu óleo alimentar usado,

no OLEÃO deve ser depositado!

DAR A VOLTA 
É RESOLVER,

é encontrar solução
para um problema

que sabemos ter.
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página de recortespágina de recortes
Desenha um contorno à volta das personagens e recorta-as.
Depois, com fita cola, cola-as num lápis ou palito faz um teatrinho 
contando a história das “Gotinhas Desavindas”.

US
A 

OS CONTENTORES ADEQUADOS.

 A SANITA NÃO É SOLUÇÃO.
NÃO DESPEJES
PELA SANITA:

COTONETES
FIO DENTAL

PENSOS HIGIÉNICOS
RESTOS DE COMIDA

PONTAS DE CIGARRO
RESTOS DE TINTAS
ÓLEO ALIMENTAR
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atividades para educadores atividades para educadores 
& companhia implementarem rotinas& companhia implementarem rotinas

Organizem uma “Caça aos Monstros” no local de trabalho / estudo. 
Arranjem um grande bidão e convidem todos a vazar os Óleos 
Alimentares Usados nesse recipiente. Contactem a Câmara 
Municipal ou Instituições que efetuam a valorização de óleos 
alimentares usados na zona - algumas delas até facilitam con-
tentorização específica -, para efetuarem a recolha periódica 
no local.

“As Escolas e Instituições de Solidariedade Social podem constituir pontos 
de recolha de OAU, desde que acessíveis a um conjunto de produtores de 
resíduos, contribuindo para as metas de disponibilização dos pontos de 
recolha.”  “Proibido descarga de OAU nos sistemas de drenagem, individuais 
ou coletivos, de água residuais.” + Info: DL Nº 267/2009

©
S

U
M

A

DÊ A VOLTA À QUESTÃO:

ÓLEO ALIMENTAR
USADO,
deposite no

oleão!

VELAS ARTESANAIS

Ingredientes:
– 90 ml de óleo de cozinha usado

�ltrado;
– 3 colheres de para�na;
– Frasco de vidro;
– Pavio;
– Essência.

Receita:

· Num frasco de vidro que possa ir ao microondas,

coloque o óleo e a para�na;

· Leve ao microondas por 30 segundos, retire

e mexa para ajudar a derreter. Leve novamente

ao microondas por 30 segundos. Repita até que 

a para�na derreta por completo;

· Quando a para�na estiver totalmente

derretida, coloque a essência (p. ex., 10

gotas de essência de citronela, que ajuda 

a afugentar os mosquitos);

· Coloque a mistura no pote e,

enquanto arrefece, coloque o pavio

centrado e preso com uma mola 

da roupa;

· Quando o pote estiver bem

frio, retire a mola e corte o

excesso de pavio com uma 

tesoura, deixando (+/-)

1 cm acima da vela.

A capa deste caderno tem um fundo manchado que 
é uma técnica muito antiga chamada marmorizado 
em papel. Costumava usar-se para decorar papel 
de encadernação e cartões. É um bonito efeito que 
tira partido da “não mistura” entre água e óleo. A 
ideia base é colocar gotas de tinta oleosa sobre a 
superfície da água e transferir os efeitos criados 
para um papel.

Os materiais: 
Folhas de papel de impressora ou cavalinho.
Uma bacia ou tabuleiro onde caibam as folhas de 
papel, com água limpa até meio.
Tintas de óleo dissolvidas em terebentina ou diluen-

te, de modo a que a tinta não fique muito espessa. 
Outras opções são tintas tipo guache ou pigmento 
em pó, diluídos em óleo de cozinha. Misturem aos 
poucos até ficar com uma consistência adequada 
e cor intensa.

2 vídeos com ideias diferentes e simples:
https://www.youtube.com/watch?v=SIBDkfB6eW0
https://www.youtube.com/watch?v=tM_8_mdtFjk

Também podem comprar tintas especiais para 
marmorizado. Existem outras variantes com es-
pessantes e tintas, que podem investigar online. É 
só experimentarem!

Comemorem o Dia dos Irmãos - 
que, em Portugal, se celebra a 31 
de maio -, dramatizando o conto 
das “Gotinhas Desavindas” para a 
família, vizinhos da terra ou para 
os colegas de trabalho / escola.
Podem usar as figurinhas recor-
táveis da página 21.

Promovam a utilização de cantis e copos reusáveis 
no local de trabalho / estudo, para a prevenção 
do desperdício de recursos e promover o con-
sumo de água da rede. Podem usar alguns dos 
conteúdos expostos atrás.
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As Gotinhas Desavindas,As Gotinhas Desavindas,
a Dorinda e a Doloresa Dorinda e a Dolores

www.suma.pt

Sabias que 

este fundo é feito sal-

picando tinta de óleo 

sobre água?

Isso só 
demonstra que, 

mesmo não se misturando, 
ao trabalhar em conjunto, 

conseguem-se belos 
efeitos!


