
Dora e o seu vovô davam um passeio 
todos os dias. Como era muito velhinho, 
ele andava devagar se apoiando 
numa bengala. Eles saiam de casa e 
caminhavam pela rua até à bomboniére. 
Aí eles davam meia-volta e voltavam para 
casa. Quando chegavam a casa, faziam 
o mesmo trajeto de novo, e de novo... Às 
vezes iam e voltavam quatro vezes.

Era uma rua tranquila, e só de vez em 
quando passava um carro.

Recolhendo 
o Lixo 
Jogado   



Às vezes, Dora e seu avô tinham conversas 
muito interessantes enquanto caminhavam, 
outras vezes não tinham muito assunto. 
Nesses dias, Dora ficava impaciente com 
o tempo que tomava para caminhar tão 
devagar e começava a pensar nas outras 
coisas que gostaria de estar fazendo.

Então um dia, olhando para as árvores e 
flores à beira do caminho, pensou: É uma 
rua tão bonita. Que pena que tem tanto 
lixo por todo o lado. Estraga toda a vista do 
campo.



E foi assim que um dia, durante seu 
passeio, ela levou consigo uma sacola 
vazia e as luvas de jardinagem. Começou 
a recolher o lixo e colocá-lo na sacola. 
Um tempo depois, seu avô também ficou 
contagiado, e começou a apontar com 
a bengala papéis que ela não havia visto. 
Às vezes, ele até usava a bengala para 
pegar coisas difíceis de alcançar.

A estrada começou a ficar mais bonita e a 
sacola de Dora cada vez mais cheia.



Ela limpava a estrada todos os dias. As 
caminhadas ficaram mais interessantes, e 
Dora ficava esperando a hora de sair para 
caminhar. 

Então, um dia ela escutou uma notícia 
interessante. Havia um concurso para 
eleger a cidade mais bem cuidada do 
país, e sua cidade havia ganhado o 
primeiro prêmio.

--Tenho certeza que o fato de você ter 
limpado a rua contribuiu para isso – disse-
lhe seu avô.

--E você também ajudou! – exclamou 
Dora sorrindo, e deu um abraço no avô. 
– Se não caminhássemos todos os dias, 
nunca teríamos feito isso!
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