
Texto dramático 

Os 3 Contentores 

(A ação começa na casa da família Verdão) 

(A mãe e os seus dois filhos estão na cozinha a acabar de almoçar. A mãe pede para os filhos irem levar o 

lixo ao Ecoponto) 

MÃE - Meninos, venham cá para levarem o lixo ao Ecoponto. O papel e os cartão, no azul. O metal e o 

plástico, no amarelo. O vidro é no verde. Perceberam meninos? 

DOIS MENINOS - ZEZÃO E ZEZINHO - Sim mãe, percebemos! Vamos colocar tudo nos sítios certos. 

(Lá foram os dois a caminho do Ecoponto, carregados com um saco de lixo) 

(Assim que chegam ao Ecoponto, abrem o saco e, de lá, retiram uma garrafa de vidro) 

ZEZÃO - (com uma garrafa de vido na mão) Ó Zezinho, isto é no amarelo? 

ZEZINHO - Não, acho que não. É no azul! 

(De repente aparece uma garrafa e fica ao lado dos meninos) 

GARRAFA - Ó meninos, não sabem que eu sou feita de vidro? Lembrem-se que o vidro é no verde... 

ZEZÃO e ZEZINHO - Ah! Agora é que nos lembramos! ... a nossa mãe já nos tinha dito isso! 

(O Zezão levou a garrafa ao Ecoponto verde) 

ECOPONTO VERDE - Iupi!!!! Alimentaram-me!!!! 

(Zezinho retira uma lata do saco) 

ZEZINHO - Zezão, e esta é onde? 

ZEZÃO - (Retira uma embalagem do saco) Estas duas vão para o Ecoponto azul. 

(De repente, aparecem a Lata e a Embalagem de plástico e ficam ao lado dos meninos) 

EMBALAGENS - Ai, ai meninos! ... estão a pensar mal: Nós somos amarelos de coração (Fazem o gesto do 

coração com as mãos). 

ZEZÃO E ZEZINHO - Desculpem, esquecemos o que a nossa mãe nos disse: "O plástico e o metal no 

amarelo". 

(Os dois meninos levam as embalagens ao Ecoponto amarelo) 

ECOPONTO AMARELO - Boa! O camião da recolha seletiva já pode vir! 

(O Zezão retira do saco uma caixa de cartão) 

ZEZÃO - Esta é fácil... só pode ser no azul! 

(Coloca a caixa no Ecoponto azul e o Ecoponto salta feliz) 



ZEZINHO - Boa mano! Já sabemos reciclar! 

(Entram todas as personagens em palco) 

TODOS - Nós reciclamos. Juntos fazemos um Mundo melhor e mais limpo!  

              Com a família Verdão, reciclar é uma missão!! 
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