
  
 
 

 
 

Guião da peça de teatro no âmbito eco escola, no projeto “Geração Verdão” 

Salas heterogéneas 2 e 4 (crianças dos 3 aos 6 anos) 

 

“Cantando com os 3 R’s” 
3 meninos conversam no jardim.  

- Ouvi falar numa coisa que é os 3R’s…! 

- Também ouvi, perguntei aos meus pais e eles não sabiam! 

Avistando o professor ao longe, que estava de passagem pelo jardim, as crianças correram 

na sua direção e perguntaram em coro: 

- Professor, professor, professor, o que são os 3 R’s? 

 
Verso cantado:  
“Reciclar é separar 
No ecoponto 
E as cores respeitar 
Amarelo, plástico 
Azul no papelão 
Verde, vidro 
Vermelho é no pilhão 
Reutilizar é (re)criar 
Experimentar e o lixo transformar 
Um avião, uma boneca para brincar 
Temos de, o lixo separar 
Reduzir e diminuir 
O planeta assim vai gostar 
Estamos todos prontos para limpar” 

 

Refrão cantado: 
“ O ambiente devemos estimar 
E algumas lições aprender 
Reduzir, reutilizar e reciclar 
É o que está a valer”  



  
 
 

 
 

 

- Ah, os 3 R’s! Reciclar, reutilizar e reduzir! 

- Ahhhh, então é isto que como eco escola que somos, fazemos ao longo de todo ano. 

Obrigada professor. 

Entretanto, passam duas crianças que atiram lixo para o chão e nesse instante são 

abordadas pelas três crianças que estão no jardim. 

 

Verso declamado:  
“assobio longo (de uma das crianças) 
Não estão a ver o que estão a fazer 
O planeta está a sofrer 
Vão o lixo apanhar 
E no ecoponto, de imediato, colocar” 

 

Refrão cantado: 
“ O ambiente devemos estimar 
E algumas lições aprender 
Reduzir, reutilizar e reciclar 
É o que está a valer”  

 

Verso cantado: 
“O rio vamos observar 
Com os peixinhos a nadar 
Somos os vigilantes do rio 
E com ele não podemos brincar 
Lixo, se houver, vamos registar 
Porque do planeta queremos cuidar 
Aos senhores crescidos,  
Uma foto enviar” 

 

Refrão cantado: 
“ O ambiente devemos estimar 
E algumas lições aprender 
Reduzir, reutilizar e reciclar 
É o que está a valer” 

 

Vídeo dos vigilantes do rio 



  
 
 

 
 

- Ora vejam lá, para além de podermos separar o lixo, também podemos reutilizar.  

Entusiasmadas, as crianças mostram vários jogos que foram recriados por eles utilizando 

materiais de desperdício. 

 

Parte instrumental (enquanto brincam com os jogos) 

 

- E sabem que podemos fazer pasta de papel! 

- E fazer folhas recicladas para os nossos desenhos! 

- Sabem que fomos convidados para visitar a fábrica do papel, a Renova, que fica aqui na 

nossa Terra? 

- UAU! Poderemos ver como tudo acontece! 

- Lembram-se do Ribas que foi à nossa escola falar sobre reduzir? 

 

Verso declamado:  
Restos de comida para os animais 
E no compostor, 
Cascas de comida e de vegetais  

 

Refrão cantado 
“ O ambiente devemos estimar 
E algumas lições aprender 
Reduzir, reutilizar e reciclar 
É o que está a valer” 
 

Vídeo das salas a fazer pasta de papel na 

escola 

 

Vídeo da visita da Resitejo à nossa  
escola 

 


