
Guião 

 

 

Personagens: 

- João Pimpão 

-Anita Catita 

- Serafim 

- Uma garrafa de vidro 

- Uma caixa de cartão 

- Uma lata e um garrafão de plástico 

- Três ecopontos 

 

Todos os anos, a floresta tinha um belo despertar quando chegava a primavera. 

Tudo resplandecia em beleza e animação. Mas, simultaneamente, também se 

iniciavam os piqueniques e, a acumulação de lixo na floresta era cada vez maior. As 

pessoas não se davam ao trabalho de limpar o seu próprio lixo e o chão da nossa 

floresta estava sinistro. 

Um dia, o João Pimpão foi visitar aquela floresta e ficou estupefacto com o que 

viu… não queria acreditar. Ele teve uma ideia luminosa: recolher todo o lixo e colocá-lo 

no mesmo saco. Estava ele muito distraído a realizar esta missão quando ouviu uma 

voz: 

Anita Catita – Não, João Pimpão, tens de ter algo em atenção! O lixo não deve 

ser colocado todo misturado…não vês que a maior parte desse lixo pode ir para a 

reciclagem, isto é, para reciclar. 

João Pimpão (admirado) – Reciclagem!? Reciclar!? Mas o que é isso? 

Anita Catita – Reciclar é transformar o que é velho em novo e assim poupamos 

recursos e o ambiente agradece…Por exemplo, estás a observar aquela garrafa de 



vidro? Ela pode ser depositada numa casinha muito especial que se encontra ali ao 

fundo e que se chama ecoponto verde. 

João Pimpão – Ecoponto verde!? Então é para isso que servem aquelas caixas 

gigantes coloridas. Lá podemos colocar lixo? 

Ecoponto Verde – Sim, eu sou uma casinha chamada vidrão e recebo todo o 

vidro que recolheres. 

Garrafa de vidro – Então, já sei para onde posso ir, para dentro de ti vidrão! 

Ecoponto Verde – Mas atenção, eu não recebo qualquer tipo de vidro, ou seja, 

os pratos, os copos, as lâmpadas e os vidros dos hospitais não podem aparecer aqui. 

João Pimpão - O vidro está resolvido, mas o que faço com esta caixa de 

papelão? 

Anita Catita – Para além do vidrão há outra casinha que tens de conhecer… 

Ecoponto Azul – Eu estou aqui sempre disponível para receber todos os papéis 

que já utilizaste e, por isso me chamo papelão. Não te esqueças de mim porque tenho 

a cor mais bela do muuundo! 

Caixa de papelão – Ainda bem que já sei para onde ir, pois estava no meio da 

confusão e agora vou ter uma nova utilização. 

Ecoponto Azul – Eu recebo todos os papéis, mas separa com cuidado pois 

papéis gordurosos, com restos de comida ou plastificados em mim não podes 

depositar! 

João Pimpão – Já coloquei a caixa e a garrafa de vidro em dois ecopontos 

diferentes, isso quer dizer que aquelas latinhas no ecoponto amarelo temos de 

guardar… 

Anita Catita – Sim, já percebeste o jogo da separação! Agora tens de colocar as 

latas no ecoponto amarelo. 



Ecoponto Amarelo – Eu estou aqui à vossa disposição. Em mim podes colocar 

todas as embalagens de metal ou plástico e por isso me chamo embalão… Sou lindo 

como o Sol! 

Lata e Garrafão de Plástico – Que bom! O nosso está traçado e o lixo apanhado 

será reciclado! 

Ecoponto Amarelo – Muito cuidado, eu gosto de receber mas uma boa 

separação tens de fazer. Eu só quero embalagens de metal ou plástico, tudo o que for 

embalagens de produtos tóxicos em mim não podes depositar! 

João Pimpão - Estou tão feliz Anita, contigo aprendi a separar e a todo este lixo 

uma nova utilização vamos dar. 

Anita Catita – Também estou muito animada, mas está ali um menino que 

ainda não sabe separar e este jogo precisa de treinar. 

João Pimpão – Pois é, vamos lá ajudá-lo… 

 

Os dois meninos seguiram em direção ao menino e explicaram-lhe tudo o que 

sabiam. Ele ficou muito atrapalhado porque já tinha aprendido isso na escola e fez uma 

promessa: 

Serafim - Nunca mais me vou esquecer….o ambiente temos de preservar por 

isso é deveras importante reciclar. O lixo não devemos misturar para uma nova 

utilização lhe dar. 

 

Os três R`s Temos de respeitar: reduzir, reutilizar e reciclar! 

O ambiente temos de proteger, o plástico do planeta tem de desaparecer! 

Vamos preservar a Natureza, aprender a reciclar para preparar o nosso amanhã…  


