
 

Os três R’s 

 

Narrador – Os três amigos, Rafa, Rui e Rita foram ao Parque Florestal de Vila 

Real fazer um piquenique. Era o primeiro dia da primavera. A Natureza 

renascia, estava tudo muito colorido e ouvia-se o chilrear dos passarinhos. 

Rafa- Amigos, não acham que podíamos fazer ali o piquenique! É um sítio 

repleto de árvores e de passarinhos a cantar.  

Rita- Pode ser! Boa ideia! E até ficamos perto do rio.   

Rui- Sim! Vamos já comer que estou cheio de fome. 

Narrador- Os amigos sentaram-se no local escolhido. Estenderam uma toalha 

e colocaram ali os alimentos: pão com manteiga, com queijo, com fiambre, 

sumo de laranja, água, fruta e outras coisas mais.  

Rita – Vamos dar um passeio pelo parque? 

Rafa- Boa ideia! Vamos conhecer melhor as árvores e os animais. 

Rui- Aproveitamos para conversar e apanhar ar puro. 

Rita- Antes de irmos vamos arrumar o lixo. 

Rui- Olhem, temos aqui ao lado um ecoponto! 

Rafa- Rita, tens as embalagens de sumo, vai colocá-las no ecoponto amarelo. 

Rita- Está bem!  Rafa, tu também tens uma garrafa de vidro, da água, tens de 

a pôr no ecoponto verde, o vidrão. 

Rui- Rita, sabes o que tens de pôr no ecoponto azul?  

Rita- Não, não sei.  

Rui- Ai Rita, Rita, não te digo mais nenhuma vez, “é a caixa de cartão onde 

trouxemos os alimentos”. 

Rafa- Acham que não nos estamos a esquecer de nada? Temos os restos da 

fruta para colocarmos no lixo comum. Se estivéssemos na escola ia para o 

compostor.  

Narrador- Os meninos colocaram tudo nos respetivos ecopontos. Deixaram o 

espaço bem limpo. Aproveitaram e apanharam outro lixo que havia por ali 

espalhado.  



Rafa- Estivemos a cumprir um R da política dos 3Rs, foi o reciclar, mas ainda 

faltam dois.  

Rita- Pois é! Falta o reduzir e o reutilizar. 

Rui- Tens razão Rita. O primeiro R é o reduzir. Para mim é o mais importante 

porque se reduzirmos e recusarmos fazer lixo, não poluímos tanto o 

ambiente. 

Rafa- Que tal propormos aos colegas para não fazermos tanto lixo com os 

lanches? 

Rita- (Saltando de alegria) Boa ideia! Eu já faço isso. Levo o pão num 

guardanapo de pano e reutilizo-o sempre.  

Rui- E se fizéssemos bolas de trapos? A minha mãe contou-me que 

antigamente se jogava futebol com bolas de trapos, no recreio das escolas. 

Rafa- Se fizermos isso ninguém se magoa e podemos jogar mais à vontade no 

nosso recreio que é tão pequeno. 

Rafa, Rui, Rita – (Saltando com os braços no ar) Geração Verdão é a nossa 

missão! Geração verdão é a nossa missão! Geração verdão é a nossa missão! 

 

Canção: 

O mais importante 

É o reduzir 

 Ao caixote do lixo  

Pouco vamos ir. 

 

E tem outro que é  

O reutilizar 

Não se faz lixo 

Não há que sujar 

 

 

O último, reciclar  

Nunca o vamos ignorar 

O lixo bem separar  

Para o mundo bem-estar 

 

3R´s! 3R´s! 3R´s! 

Todos têm a sua função 

Vamos cumpri-los 

Geração verdão. 

 

 

 

 


