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A Vida no Mar1

5

Conhecer a vida que existe nos oceanos do nosso 
planeta é fundamental para respeitá-la e prote-
gê-la. No fundo do mar há um mundo natural tão 
belo quanto na superfície da terra, com animais, 
plantas, montanhas, vales, insetos e todo o tipo de 
seres vivos que formam um ciclo de vida natural. Se 
este ciclo não existisse, também nos afetaria, já que 
também formamos parte da natureza terrestre.

Muitos dos ciclos naturais da vida marinha nos pro-
porcionam oxigênio e alimentam a vida na superfí-
cie. Sem eles, muitas outras espécies também não 
poderiam existir, entre elas o ser humano.

No nosso planeta existem diferentes ecossistemas: 
terrestres, aquáticos e mistos (terrestre-aquático). 
Agora, vamos conhecer os ecossistemas aquáticos.



Ecossistemas oceânicos
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Encontram-se nas zonas aquáticas de água salgada.

Podem ser classificados de diferentes formas. Uma 
delas é pela intensidade da luz do sol que recebem 
em distintas profundidades:

A zona fótica: é a mais próxima da superfície, até uma profundidade 
de aproximadamente 200 metros.

A zona eufótica: é aquela que recebe suficiente luz solar para 
realizar fotossíntese.

A zona disfótica: esta zona tem pouca iluminação solar, portanto 
somente algumas algas podem realizar fotossíntese.

A zona afótica: Nela não chega a luz do sol, está totalmente na 
escuridão.

A fauna marinha
A fauna dos ecossistemas aquáticos é muito extensa 
e seu desenvolvimento depende da sua localização 
e da profundidade em que se encontram. Tem uma 
grande variedade de espécies e grupos tanto de 
animais vertebrados (com esqueleto interno) quanto 
de animais invertebrados (sem esqueleto interno).
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Dentro da classificação dos vertebrados podemos encontrar:

Mamíferos: baleias, cachalotes, orcas, golfinhos, etc.

Répteis: serpentes marinhas, diferentes tipos de 
tartarugas e a iguana marinha.

Aves: gaivotas, albatroz, a águia pescadora e outras 
aves.

Peixes: grande variedade deles, como o peixe-espada, 
o baiacu, o sargento, o peixe-donzela, o tamboril, o 
peixe-palhaço, o linguado, o atum, arraias, sardinhas, 
anchovas, etc.

Dentro do grupo dos invertebrados podemos encontrar:

Esponjas-marinhas, águas-vivas, vermes marinhos, 
caramujos, lulas, polvos, mexilhões, siris, lagostas, 
camarões, pepinos-do-mar, ouriços e muitos outros.

Flora marina
Da mesma forma que as plantas terrestres, as espécies vegetais marinhas 
necessitam da luz solar para viver e realizar a fotossíntese; por isso, 
encontram-se em zonas mais próximas à superfície, que é onde chega o 
sol. As mais comuns são o fitoplâncton, as algas marinhas ou os líquens.

O fitoplâncton
Vive flutuando sobre a água e é capaz de realizar a fotossíntese. É muito 
importante para os seres vivos porque mantém a biodiversidade. Existem 
diferentes espécies e se distribuem por todos os oceanos e mares do 
planeta Terra, ajudando a manter a quantidade de oxigênio no oceano e na 
atmosfera.
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Los líquens
É uma espécie que se ajuda entre si. Das ondas os fungos extraem água 
necessária para alimentar as algas e para proporcionar substâncias orgânicas 
procedentes da fotossíntese que permitirão que os fundos cresçam e se 
reproduzam.

As algas
Nos oceanos há uma grande variedade de algas muito parecidas com as 
plantas, embora se diferenciem já que não possuem folhas, caules ou 
raízes. A tarefa principal das algas é servir de alimento e refúgio a outras 
espécies de animais, bem como depósito dos ovos e crias. Encontramo-nas 
na superfície ou presas às rochas.

   Tipos de algas
   Podem ser divididas em três grandes grupos:

• Algas pardas, que são de maior tamanho e vivem especialmente nos 
mares polares e nas profundidades oceânicas
• Algas vermelhas, que têm uma cor avermelhada e crescem nas costas 
subtropicais e tropicais
• Algas verdes, que abundam em todos os mares e oceanos com uma 
grande variedade de espécies

Você sabia?
Se hoje respiramos é graças principalmente 
aos oceanos. As plantas marinhas nos 
proporcionam até 70 % do oxigênio do 
planeta que necessitamos para sobreviver.
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Vida marinha em perigo
A poluição marinha e oceânica é a presença na água de qualquer substância 
prejudicial para o meio e os seres vivos que habitam nele. Muitas delas 
foram jogadas no mar pelo ser humano, por exemplo, fertilizantes químicos, 
detergentes, combustíveis, águas residuais, plásticos e outros sólidos.

Os objetos de plástico que chegam aos 
oceanos são muito perigosos para os 
animais marinhos porque podem ficar 
flutuando na superfície ou afundar e 
permanecer no fundo do mar, poluindo 
seu habitat.

Todas estas espécies estão em perigo 
quando poluímos sua casa, portanto os 
plásticos são um grande problema. Milhares 
de animais marinhos morreram porque se 

enredaram em redes ou restos de plásticos ou porque os confundiram com 
alimento e os engoliram. Não podem mais viver em um ambiente poluído, nem 
comer, nem reproduzir-se.
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Hoje em dia, existem lugares nos quais se acumula esse plástico que os 
seres humanos jogam ao mar. Localizam-se no Pacífico Norte, também blocos 
semelhantes no Atlântico, no Pacífico Sul e no oceano Índico. São chamados 
de «sopa plástica».

A quantidade de plástico que acaba nos oceanos está entre 4,8 e 12,7 
milhões de toneladas a cada ano e poderia ser multiplicada cada dia mais 
se não fizermos nada.

É muito importante que aprendamos a evitar esta situação e sejamos 
conscientes de quão valiosa é a biodiversidade nos oceanos para toda a 
vida do nosso planeta.

https://www.youtube.com/watch?reload=9&reload=9&v=2rF0u1mRJyY

Assista a este vídeo e comente 
com seus colegas:
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O plástico

Os plásticos descartáveis facilitaram a vida das 
pessoas, mas também representam os principais 
resíduos que hoje se acumulam nos oceanos.

QUEM INVENTOU O PLÁSTICO?
Em 1860, uma empresa norte-americana que 
fabricava de bolas de sinuca, Phelan and Collarder, organizou um concurso. 
Ofereceu uma recompensa de 10 mil dólares a quem conseguisse um material 
parecido com o marfim natural, que era com o que se fabricavam as bolas 
de sinuca naquela época.

Um dos participantes, John Wesley Hyatt, desenvolveu o celuloide dissolvendo 
celulosa em uma solução de cânfora e etanol. Hyatt não ganhou o concurso, 
mas conseguiu inventar um novo material que se converteu no plástico que 
conhecemos atualmente.

Algumas das suas características

São fáceis de trabalhar e moldar, muito baratos, laváveis, bons isolantes 
elétricos e do frio (embora a maioria não resista a temperaturas muito 
elevadas) são resistentes à corrosão.

Podemos classificá-los em:

• Plásticos naturais: são produtos de origem natural. Exemplos: a celulose, 
a borracha e a caseína.
• Plásticos derivados da celulose: o celuloide, o celofane e o acetato de 
celulose.
• Plásticos derivados do caucho: a borracha e a ebonite.
• Plásticos sintéticos: são produtos derivados do petróleo. Exemplo: as 
sacolas de polietileno.



12

Um plástico que se encontra a elevadas temperaturas passa para um estado 
líquido, liberando várias substâncias muito tóxicas, tanto para os seres 
humanos quanto para o meio ambiente.

Por outro lado, a deterioração deste plástico com o tempo se torna muito 
poluente, demorando centenas de anos para degradar-se. O tempo de 
degradação depende do tipo de plástico e das condições ambientais, por 
exemplo, a luz solar ou as ondas degradam o plástico e o reduzem a 
pedaços muito pequenos, gerando o que chamamos de microplásticos.

A causa da poluição por resíduos é a gestão inadequada dos resíduos. 
Hoje em dia, reciclou-se apenas 9 % de todo o plástico que produzimos e 
consumimos mundialmente até o momento, 12 % foi incinerado e a grande 
maioria, 79 %, terminou em aterros sanitários a céu aberto.

Quanto demora em degradar-se os objetos de plástico?

Uma garrafa = 500 anos

Talheres = 400 anos

Copo = 65 a 75 anos

9%

12%

79%

reciclou-se

incinerado

aterros

Sacola = 55 anos

Sola de sapato = 10 a 20 anos

Balão = 6 meses



Reciclando com 
criatividade2
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Para evitar que tanto plástico chegue 
ao mar temos que aprender a eliminar 
nossos resíduos de forma adequada 
e aproveitá-los de maneira criativa.

É muito importante que saibamos 
o que podemos fazer para deixar 
de utilizar plásticos na nossa vida 
cotidiana de forma desnecessária.

Dez conselhos para reduzir o uso do plástico

1.- Deixe de usar canudos de plástico para suas bebidas.
2.- Use sacolas de tecido para levar suas coisas ou para a compra.
3.- Não esqueça seus brinquedos de praia na areia.
4.- Consuma o sorvete em casquinha ou recipientes reutilizáveis.
5.- Utilize garrafas de vidro ou retornáveis.
6.- Leve seus lanches ou sanduíches em embalagens de tecido ou papel.
7.- Prefira os brinquedos de madeira, papelão ou tela.
8.- Envolva seus presentes em papéis reciclados, caixas ou tecidos.
9.- Utilize pratos e talheres reutilizáveis nas suas festas.
10.- Recicle todo o plástico que puder.



Reciclar é manter a vida
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Podemos ajudar a proteger nosso meio ambiente e a vida marinha através da 
reciclagem.

A reciclagem é um processo pelo qual obtemos um material que provém de re-
síduos para criar outro objeto diferente. Conseguiremos fazer que uma coisa já 
feita se transforme em outra igual ou distinta com o fim de utilizá-la novamente.
Assim, podemos evitar ter que extrair mais recursos naturais do planeta e reduzir 
seu esgotamento e também diminuir a quantidade de resíduos que produzimos.

Reciclar adequadamente significa que os resíduos das nossas casas podem ser de-
positados em diferentes contêineres para serem classificados e reutilizados como 
materiais a fim de criar outros objetos novos, evitando que sejam enviados a um 
aterro sanitário comum, que é muito poluente.

Ao reciclar embalagens ou produtos de plástico, evitamos que eles sejam arma-
zenados em grandes aterros sanitários (muitos deles demasiado cheios para con-
tinuar acumulando resíduos) ou que cheguem ao mar e prejudiquem a natureza. 
Assim, também reduzimos a extração de novas matérias-primas, economizamos 
energia na sua produção e evitamos a emissão de mais gases tóxicos à atmosfera.

Já sabemos que os resíduos que ficam no ar livre podem ser confundidos com 
alimentos pelas aves e animais que habitam ali, os quais, ao ingeri-los, podem so-
frer graves lesões. Além disso, os plásticos que chegam ao mar por não haver sido 
reciclados são armadilhas mortais para tartarugas, focas, peixes e aves que se 
enredam e se machucam, o que os impede de nadar, mover-se ou comer.

Todo esse dano pode ser evitado 
criando novos produtos a partir da 
mesma matéria de origem: o plás-
tico. Com as embalagens podemos 
elaborar muitas coisas úteis, como 
contêineres, mobiliário urbano, ca-
deiras, mesas, brinquedos para o 
pátio, balanços, etc.
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Reciclar com criatividade

Para reciclar com criatividade, temos que deixar nossa imaginação voar e pensar 
em usos novos e diferentes para as coisas que coletemos.

Se queremos que os novos objetos que criemos nos sirvam durante mais tempo, é 
importante que consideremos:

• Deve ser útil para quem o recicla. Pense em algo que você 
possa usar na vida diária.

• O objeto reciclado terá uma função distinta da original. 
Umas tampas de plástico poderão servir para criar outra 
coisa.

• Podemos mudar sua forma e tamanho, cortando-o, unindo-o 
com outros materiais, dobrando-o.

• Deve ficar bonito ou estético para que nos agrade e queira-
mos conservá-lo por mais tempo.

 

As crianças têm muita imaginação e são criati-
vas por natureza. Há pessoas que mantêm sua 
criatividade quando são adultas e se tornam 
artistas.

Para muitos artistas, os objetos reciclados são 
materiais muito valiosos para criar suas obras. 
Coletam e selecionam com muito cuidado o que 
para as pessoas comuns são resíduos, e com 
eles criam belas obras de arte.

Criar objetos de arte é uma forma de reciclar e aprender. Os animais que vivem 
nos oceanos poderiam sobreviver se usarmos nossa imaginação e reduzirmos nos-
sos resíduos plásticos.
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MESA DE OBSERVAÇÃO

Atividade 1
Uma mesa de observação é um espaço 
dedicado a um assunto especial no qual 
colocaremos elementos relacionados à bio-
diversidade nos oceanos.

Preparação
Leve para sua escola figuras de animais marinhos, livros, imagens, 
conchas ou qualquer elemento que esteja relacionado à biodiversida-
de marinha.

Montagem
Em uma mesa ou um móvel, colocaremos uma cartolina ou um tecido 
de cor azul.

Sobre o fundo azul, colocamos ordenados os objetos que coletamos 
entre todos.

Poderemos incluir um cartaz ou imagens como título da nossa mesa 
de observação.

Trabalho com a mesa de observação
Um de cada vez, poderemos explorar todos os objetos da mesa e 
escolher um para preparar 
uma pesquisa sobre ele.

Prepare uma pequena 
apresentação sobre o ob-
jeto que você escolheu e 
compartilhe-a com seus 
colegas de aula.
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Veja como se Recicla3
Sabemos que devemos reciclar para ajudar a 
proteger os oceanos, mas... você sabe como se 
recicla?

Este processo se realiza através de uma ca-
deia de reciclagem da seguinte forma:

Classificação

Recuperação

Origem

Reciclador

Origem: Resíduos que podem vir das nossas casas ou indústrias.

Recuperação: coleta e transporte dos resíduos, realizadas por empre-
sas públicas ou particulares (o caminhão de lixo).

Unidades de classificação ou separação: espaços onde os resíduos 
que podem ser reciclados são classificados e separados.

Reciclador final: lugar onde os resíduos são finalmente reciclados. 
Um exemplo são os coletores ou fábricas de embalagens e recipientes. 
Neles os plásticos são processados novamente para produzir novos ob-
jetos, embalagens e invólucros, entre muitos outros usos.
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 Reciclar nos permite classificar o lixo para reutilizá-lo e, assim, reduzir a 
poluição do planeta. Estes contêineres têm diferentes cores. Os mais conhecidos 
são os seguintes:

 Estas cores podem variar conforme a região geográfica de cada país.

Amarelo = plásticos e embalagens: Neste contêiner você pode depositar emba-
lagens leves, como garrafas, sacolas, bandejas, latas de bebidas.

Azul = papel e papelão: É o contêiner para depositar, por exemplo, caixas, 
jornais, revistas, propaganda, papel de embrulhar, etc.

Verde = vidro: Aqui você deve depositar somente embalagens ou garrafas de 
vidro.

Cinza = orgânico (também pode ser de cor verde escuro). É o contêiner onde 
são depositados restos de alimentos ou outros que contenham matéria biode-
gradável e que não vão em outros.

Vermelho = resíduos perigosos (também pode ser de cor preta). É onde são 
coletados, por exemplo: celulares, baterias ou pilhas, azeite, aerosois e cartu-
chos de tinta de impressora.

 Outra forma de conter a poluição da Terra é reduzir nosso consumo de 
produtos plásticos e reutilizar os objetos para dar-lhes vários usos antes de 
descartá-los, como, por exemplo, as sacolas de plástico do supermercado.
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MINHA PRIMEIRA SACOLA 
SUSTENTÁVEL

Assista a este vídeo sobre as sacolas de plástico:
https://www.youtube.com/watch?v=ExcZxH4GWNE

Atividade 2

Minha sacola de tecido

Materiais
• Uma camiseta velha ou um pedaço de tecido de uma cor só
• Tinta e lápis de cores de tintas permanentes
• Tesouras
• Fio e agulha

Fabricação
Corte a camiseta ou o tecido de forma quadrada. Necessitamos dois quadrados de 
tecido do tamanho da sacola que queremos fazer.
Com os restos, corte dois retângulos para fazer as alças da sacola.
Costure o tecido em três dos lados do quadrado e vire-o do avesso.
Dobre a borda que ficará aberta para dentro e costure-a para que não desfie.
Costure os retângulos das alças de volta.
Costure as alças da sacola, um retângulo em cada lado aberto do quadrado de 
tecido que você costurou.
Com a tinta, decoramos a sacola. Você pode estampar suas mãos ou desenhar ani-
mais marinhos, ou o que você imaginar. Deixe secar.
Com os lápis de cores ou canetas de tinta permanente, marque um quadrado no 
centro e escreva uma mensagem sobre o cuidado da biodiversidade nos oceanos 
ou sobre a poluição por plástico.

Exposição das sacolas
Tire fotos do processo de fabricação da sua sacola e entre todos pendurem as 
sacolas em uma exposição.

Você sabia?
A serpente de mar com cabeça de tartaruga, 
que se caracteriza por ter lindas listras brancas 
e pretas, está ficando totalmente preta devido 
à poluição.



20

Reduzir, Reutilizar e Reciclar 
para salvar o Planeta4

Se somos conscientes do pro-
blema que o uso excessivo do 
plástico nos traz, devemos em-
preender ações urgentes para 
detê-lo e salvar nosso planeta 
das suas graves consequências. 
São muitas as organizações 
que estão trabalhando de dife-
rentes formas para tomar me-
didas, limpar nosso meio am-
biente e informar sobre este 
grande problema.

Reduza
Para diminuir, na origem, a quantidade de plástico que é colocada 
em circulação.

Reutilize
Reutilizar nos permite utilizar novamente os produtos descartados 
e dar-lhes um uso igual ou diferente do uso para o qual foram 
criados. Quanto mais objetos utilizarmos novamente, menos lixo 
produziremos e menos recursos gastaremos.

Recicle
Reciclar a maior quantidade para obter uma alternativa sustentá-
vel para o meio ambiente.

Reduza

Reutilize

Re
ci
cl
e
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LIMPE SEU BAIRRO

A caminho da escola há muito para observar. Preste atenção se há zonas 
verdes, árvores, animais, pássaros, pessoas, lojas, etc.

Observe seu bairro

Atividade 3

É um ambiente limpo? Por quê?
Há contêineres de lixo? Estão separados para reciclagem?
Em que condições estão as ruas e seus arredores?
De que forma você acha que pode ser reduzido o lixo que produzimos?

Faça um desenho do que você observa.
Comente seu desenho com seus colegas de aula.

Pense

Organize um passeio pelo bairro que cerca sua escola. Convide sua família 
para participar de uma equipe de limpeza.
Forme pequenos grupos ou brigadas de limpeza. Leve diferentes sacolas 
para coletar o lixo separadamente, como, por exemplo: plásticos, orgânicos, 
vidro e outros restos.
Durante o passeio, coloque luvas de borracha e tenha muito cuidado com os 
vidros ou outros resíduos que sejam perigosos.

Ao terminar, deposite os resíduos em contêineres adequados ou entregue 
aos serviços de limpeza do seu bairro.
Participe da confraternização compartilhando um lanche com sua família 
e as dos seus colegas da escola.

Brigada de limpeza

Quais foram os resíduos mais encontrados?
Por que você acha que as pessoas deixaram esse lixo no chão?
De que maneira podemos evitar que o lixe polua nosso bairro?

Comente na escola
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CONCURSO 
DE CHAPÉUS 
DIVERTIDOSAtividade 4

• Plásticos coletados na sua casa e escola
• Tintas ou pincéis atômicos coloridos
• Cola de silicone a frio
• Tesouras
• Papel de jornal

Materiais

A criatividade pode nos ajudar a reciclar de forma divertida. 
Aproveite os resíduos de plástico para criar. Assim, podemos 
evitar que chegue aos oceanos e polua o nosso planeta.

Colete diferentes resídios de plástico que tiver na sua casa ou no colégio e deposite-os 
na caixa de reciclagem da sua turma.

Desenho um chapéu divertido e faça um modelo do seu chapéu em papel de jornal 
para orientá-lo na fabricação.

Recorte os pedaços de plástico que necessitar e junte suas partes dando forma ao 
seu chapéu divertido.

Pinte com as tintas todo o chapéu e decore-o com pincéis atômicos ou canetas 
permanentes.

Invente um nome divertido para seu chapéu.

Fabricação

desfile com seu chapéu.
Depois da mostra, pode-se colocar todos os chapéus com seus nomes em uma área 
comum da escola.
Anime seus colegas da escola a votar no chapéu que mais gostarem.
Coloquem uma caixa em forma de urna para que todos os alunos e alunas depositem 
seu voto com o nome do chapéu que mais gostaram.
O prêmio do concurso será um certificado «O chapéu reciclado mais criativo».

Concurso
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5
Reutilizo na 
minha Escola

Para reutilizar primeiramente deve-se coletar resíduos de 
plástico.

Colete a maior quantidade de plástico para limpar seu 
ambiente e criar. Você pode aproveitar para propor a 
criação de um ponto de coleta e armazenamento no seu 
bairro.

Depois de separar e lavar os resíduos (como garrafas, 
potes, embalagens, etc.), classifique os objetos reciclados 
para que seja mais fácil organizá-los e dispor deles.

Muitos produtos recuperados, tais como garrafas plásti-
cas, embalagens de ovos, recipientes, potes de xampu e 
de creme, podem servir para a fabricação de materiais 
para sua escola.



24

QUEBRA-CABEÇA MARINHOAtividade 5
Resolva o quebra-cabeça seguindo as dicas.

1.- Animal marinho com uma barbatana e muitos dentes.
2.- Tem garras e caminho de lado.
3.- Mamífero grande com um buraco na cabeça que esguicha água.
4.- Tem um corpo e cinco braços para prender-se nas rochas.
5.- Animal marinho de corpo gelatinoso.
6.- Tem uma cabeça grande com olhos e oito tentáculos.
7.- Plantas marinhas que produzem oxigênio.
8.- Peixe com cabeça de cavalo e rabo enrolado.
9.- Pequenos seres vivos que vivem livres e nutrem o oceano.
10.- Animal marinho que emite sons e pula fora da água.

Complete o jogo incluindo suas próprias dicas e respostas entre os espaços 
11 e 15 do quebra-cabeça.
Pinte os espaços sem letras.

Dicas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Divirta-se pensando!
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MURAL ECOLÓGICOAtividade 6
Crie um mural ecológico com plásticos reciclados.

• Embalagens de iogurte
• Tintas
• Restos de plástico
• Clipes
• Fio
• ola
• Folhas de papel de embrulho

Materiais

Com as embalagens de iogurte, crie animais marinhos ou peixes.

Utilize os restos de plástico para colocar barbatanas, olhos, braços ou garras.

Pinte com cores suas criações e deixe secar.

Se quiser pendurá-los, faça dois pequenos buracos na parte superior da embalagem 
de iogurte e prenda um clipe para poder pendurá-lo depois.

Fabricação dos animais marinhos

Junte várias folhas de papel de embrulho de forma que cubra completamente 
uma parede.

Com todos os colegas, pintem uma paisagem marinha, com algas, rochas, mar, etc.
Pendure ou cole seus animais marinhos no mural.

Coloque uma ficha ao lado de cada animal com a informação de interesse sobre 
esse animal ou esse peixe.

Montagem do mural

Glue
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6 A Arte de 
Reciclar

Através da arte podemos expressar nos-
sos sentimentos e mostrar nossas ideias 
àqueles que nos rodeiam. É uma forma 
divertida e motivante de conscientizar as 
pessoas de que, com imaginação e criati-
vidade, podemos evitar jogar mais lixo no nosso ambiente e assim cuidar 
do nosso planeta. Podemos fazer um mundo melhor com a sua ajuda.

Você pode contribuir para a proteção dos mares e oceanos, bem como 
de todos os seres que o habitam, criando objetos de arte. Pense em es-
culturas, quadros e instalações de arte com os quais você possa mostrar 
a seus amigos e familiares como cuidar dos oceanos.
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Esculturas
A escultura é a arte de modelar, talhar ou esculpir 
figuras a partir de um material qualquer. O plástico 
é um material fácil de moldar e juntar. Basta criar 
um desenho com a figura que queremos elaborar e 
começar a montá-la unindo partes para armar uma 
escultura própria.

Quadros
É a pintura sobre tela, lâmina ou outro material, fei-
ta como instrumento decorativo, sobre temas variados 
(paisagens, pessoas, animais, etc.) e pode estar emol-
durado ou não.

Podemos criar desenhos sobre materiais de plástico 
ou fazer um collage, compondo uma paisagem mari-
nha com resíduos de plástico.

Você sabia?
Graças à reciclagem, economizou-se a 
quantidade de água necessária para que mais 
de 105,3 milhões de pessoas possam tomar 
banho todos os dias durante um mês.

Instalações de arte
Uma instalação artística é uma criação em um lugar específico, ocupando o 
espaço como se fosse um museu e construindo nele uma grande escultura. 
As instalações de arte podem ser permanentes ou desmontáveis e os es-
pectadores podem tocar, observar e inclusive mudar sua forma. Você pode 
usar garrafas de plástico com líquidos de cores no seu interior, sacolas de 
diferentes tamanhos cheias ou vazias, pedaços de plástico, tubos, etc.
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BRINCARTEAtividade 7
Se você tem algum 
brinquedo quebra-
do na sua casa, sem 
uma roda ou outra 
peça, é o momento 
de criar e brincar.

É muito difícil reciclar brinquedos porque estão feitos da junção de 
materiais distintos e peças que não podem ser recicladas. Contudo, 
buscaremos a forma de poder reutilizá-los criando outros objetos com 
as peças desses brinquedos e fazendo as combinações mais criativas.

Colete com alguns dos seus familiares ou amigos brinquedos quebrados ou 
incompletos que tiverem em casa. Tenha cuidado para que não tenham peças 
perigosas.

Classifique, por um lado, as peças que podem ser separadas, como, por exemplo, 
rodas, cabeças ou partes de boneca, botões, varetas, figuras, peças de quebra-
cabeça soltas, tecidos, baldes, etc, e, por outro lado, os blocos inseparáveis.

Você precisa de uma cola forte para juntar as peças. Pode ser silicone frio ou 
uma pistola de silicone que você terá que usar com a ajuda dos seus professores.

Materiais

Utilize as diferentes peças soltas dos brinquedos para criar com imaginação uma 
obra de arte que anime outras pessoas a proteger o oceano dos resíduos de 
plástico.

Você pode fazer as combinações que quiser, representar um animal marinho, um 
collage sobre o mar, uma escultura com uma forma geométrica. Expresse o que 
o motiva a proteger os oceanos.

Organize uma exposição das suas obras de arte na sua escola.

Converta-se em artista pelo seu planeta
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INSTALAÇÃO
DE ARTE PLÁSTICAAtividade 8

Você já viu o que é uma instalação de arte. Agora montaremos uma grande obra 
de arte interativa para denunciar a poluição dos oceanos pelo plástico que des-
cartamos.
Peça garrafas de plástico a todos seus conhecidos e recicle todas que puder, 
independentemente do seu tamanho ou forma.

• Garrafas de plástico
• Corante para cozinhar de cor azul
• Tinta branca

Materiais

Encha as garrafas de água, mas não muito.
Coloque umas gotas de corante comestível de cor azul em cada garrafa.
Recorte ou elabore pequenos peixes, animais marinhos ou outros elementos para 
criar pequenos oceanos em cada garrafa.
Coloque os elementos marinhos dentro da garrafa e feche-a muito bem.
Pinte a tampa de cada garrafa de cor branco.
Você pode fazer várias garrafas de diferentes formas colaborando com todos os 
colegas.
Assista a alguns vídeos para inspirar-se:
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=1ubLRSj60Zs
https://www.youtube.com/watch?v=NFFLLv4gsuE

Preparação e montagem da instalação

• Água
• Peixes coloridos feitos com 

resíduos de plástico
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Quando todas as garrafas estiverem prontas, leve-as para um espaço grande, 
como, por exemplo, o pátio, o ginásio ou outro espaço comum da escola.
Com todos os colegas que participaram, coloquem as garrafas representando um 
oceano.

Marquem um quadrado ou um círculo ao redor da instalação deixando um espaço 
de margem.

Coloquem uma tela ou cartaz com um nome da instalação, por exemplo, 

• Se não se reciclar, reutilizar ou reduzir o consumo de garrafas de plás-
tico... onde vão parar?

• Que outros usos podemos buscar para estas garrafas na escola?
• Quantas garrafas de plástico evitaram que poluam o mar fazendo esta 

atividade?
• O que devemos dizer aos nossos amigos para convencê-los a não jogar 

resíduos de plástico em qualquer lugar?
Turnos de grupo

Reflita

Interaja com a instalações de arte
Entre no espaço delimitado da instalação, explore as garrafas e coloque de 
formas distintas a instalação com liberdade. Neste espaço você pode usar sua 
criatividade.

Mantenham as garrafas dentro do espaço delimitado para evitar que se per-
cam ou estraguem.

Convide outros grupos de alunos da escola a visitar e interagir com a obra 
de arte.

Mensagens de conscientização
Escreva mensagens em folhas de papel para distribuir às pessoas que visita-
rem a instalação.

MAR DE PLÁSTICO
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7
Agora que você já conhece a biodiversidade dos oceanos e os 
perigos que enfrentam, é o momento de propor uma mudança. 
É importante que mais pessoas conheçam o que acontece no 
mar e como afeta a todos.

Para isso, junte-se com seus colegas da escola e proponha 
ideias para divulgar a importância de reduzir o uso do plásti-
co, reutilizá-lo e reciclá-lo corretamente para proteger nosso 
meio ambiente, especialmente, o da vida marinha.

Venha 
proteger a 
Biodiversidade 
Marinha

Atividade 9
Agora que você conhece as consequências da poluição 
por plástico nos oceanos, é necessário atuar e pedir às 
autoridades do seu país para que tomem medidas urgen-
tes para acabar com a poluição.

Escreva uma carta às autoridades da sua re-
gião.
Redija uma carta na qual você explica como 
gostaria que fosse o planeta e seus oceanos, 
seu desejo de que se respeite a natureza e os 
seres vivos em harmonia com os seres huma-
nos e suas solicitações.

Siga as seguintes indicações para redigir a 
carta:

Com a ajuda dos seus professores, verifique a 
quem você pode dirigir e enviar a carta acom-
panhada de um desenho.

ATUE PELO SEU PLANETA

Data

Nome ou 
assinatura

Cabeçalho

Texto da carta

Saudações/despedida
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Atividade 10
Pense em tudo o que você aprendeu nas atividades 
com seus colegas.

DECÁLOGO ECOLÓGICO

Decálogo: conjunto de dez conselhos ou regras que devem ser 
seguidas para conseguir uma meta. 

Escreva um decálogo 

Formem pequenos grupos de quatro ou cinco colegas.

Pensem em dez conselhos para deixar de poluir o mar e proteger a natureza.

Escrevam os conselhos em um papel e compartilhem com o grupo.

Entre todos, escolham dez que resumam os conselhos ou regras mais importantes.

Por sorteio, escolham dez colegas que se responsabilizem por ler o decálogo (um 
conselho para cada um).

Façam um vídeo no qual dez colegas escolhidos recitem o decálogo em nome de todo 
o grupo. Vocês podem acompanhá-lo de imagens dos oceanos e sua biodiversidade.

Se não puderem gravar um vídeo, elaborem alguns cartazes grandes com o decálogo 
para colocá-lo no mural da escola.

Você sabia?
Com tijolos fabricados de plástico 
reciclado poderiam ser construídas 
casas para milhões de pessoas sem 
teto.



 Agora que terminou as atividades do caderno, você poderá participar do 
concurso mostrando suas melhores habilidades criativas.

 Propomos que você crie um aquário feito com resíduos de plástico nos quais 
coloque animais (como polvos, águas-vivas, tubarões, algas e peixes) e o que quiser 
incluir que represente a vida marinha que devemos proteger dos resíduos de plástico. 
Tire uma fotografia da sua criação.

 Além disso, você deve desenhar o aquário e, com a ajuda dos seus professo-
res(as), enviá-lo junto com a foto aos organizadores do concurso.

 Estes vídeos podem dar algumas ideias para fazer seu próprio aquário:

https://www.youtube.com/watch?v=TfZBbvxrXrw
https://www.youtube.com/watch?v=NFFLLv4gsuE
https://www.youtube.com/watch?v=xyCTCNSM9uQ&pbjreload=10

Participe, crie e divirta-se!

PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO
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Nome aluno/a participante:……………………………………………................................…………….....

Nome da instituição, colégio ou escola:……………………………………………..............…………….......

Nº de identificação do Ministério de Educação............…………………………................……………......

Turma:…………………….. Nome do docente:………………………….............…….........……………......

Endereço completo:…………................………………………........................................……………......

CEP: ……………………………. Cidade:…………………………………….......................……………......

País:………………………………................................................................................…………….......

Data de inscrição no concurso:……………………………………….................................……………......

É necessário declarar estar ciente e haver aceitado as condições da convenção e do regulamento.

Assinatura do aluno/participante:……………………………………...............................…………….......

Nome e assinatura do Diretor:……………………………………......................................……………......



REGULAMENTO DO CONCURSO INTER-
NACIONAL «AO REDOR DE IBERO-AMÉ-
RICA 2019» ORGANIZADO POR VEOLIA 
AMÉRICA LATINA, FILIAL DE VEOLIA, E 
A OEI

Expõe-se previamente o seguinte:

ARTIGO I
VEOLIA América Latina (doravante, «VEO-
LIA») e a Organização dos Estados Ibero-ame-
ricanos para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(doravante, a «OEI») desejam propor a parti-
cipação de alunos e alunas de 10 e 11 anos de 
idade em um concurso (doravante, o «Concur-
so») intitulado «Participar no concurso “Ao 
redor de Ibero-América 2019”». O propósito 
deste Concurso é sensibilizar e conscientizar a 
comunidade educacional sobre a importância 
do tratamento adequado dos resíduos plásticos 
e a proteção da biodiversidade marinha através 
do tema da reciclagem criativa com o fim de 
contribuir para aumentar a sensibilização em 
relação à proteção do meio ambiente e a sus-
tentabilidade.

Esse Concurso será organizado no âmbito ibe-
ro-americano em 7 países da América Latina.

ARTIGO II
Neste contexto, os grupos de cada centro sele-
cionado (doravante, o «Centro») poderão parti-
cipar do Concurso mediante a execução de uma 
atividade de expressão:

- Como atividade de participação, cada criança 
deverá elaborar um aquário feito com resíduos 
no qual coloque animais marinhos que devem 
ser protegidos dos resíduos plásticos e tirar uma 
fotografia da criação.

- Além disso, deve elaborar um desenho que re-
presente o aquário e enviá-lo junto com a foto 
aos organizadores do concurso.

ARTIGO III
O Concurso está concebido sob o princípio de 
justiça e igualdade entre todos os participantes.
Determina-se o seguinte:

ARTIGO IV
O Centro aceita participar do Concurso Ibero-a-
mericano sobre a reciclagem criativa destinada 
à conscientização sobre a proteção e cuidado do 
meio ambiente proposto por VEOLIA e a OEI.

ARTIGO V
O objetivo deste Concurso é despertar o inte-
resse e a sensibilidade em relação aos temas 
que afetam o meio ambiente e, especialmente, 
a reciclagem do plástico, temática diretamente 
vinculada ao desenvolvimento sustentável da 
sociedade, a redução da poluição através do 
tratamento adequado dos resíduos e, em geral, 

do cuidado e proteção do planeta e seus seres 
vivos. Mediante uma reflexão coletiva coorde-
nada em aula pelos professores e sob sua inteira 
responsabilidade, pretende-se implantar dife-
rentes projetos relacionados ao tema do trata-
mento adequado dos resíduos e a criatividade 
na reciclagem dos resíduos de plástico, que os 
alunos e alunas têm a seu alcance. É de vital 
importância que, através da execução dos pro-
jetos, seja incentivada a participação das crian-
ças na difusão destes temas de interesse coleti-
vo e sua própria sensibilização. Os professores 
poderão apoiar-se no material pedagógico que 
VEOLIA e a OEI fornecerá aos centros que ti-
verem solicitado.

ARTIGO VI
Com este fim, VEOLIA e a OEI proporcionarão 
às turmas participantes o seguinte material pe-
dagógico de apoio:

- Um caderno do estudante com informações 
sobre questões de educação ambiental bem 
como atividades para aprofundar os diferentes 
temas e projetos de reciclagem criativa sobre o 
uso do plástico como material principal.

- Um guia para o docente, destinado a acompa-
nhar os alunos na reflexão dos temas e criação 
dos seus próprios projetos.

ARTIGO VII
O regulamento deste Concurso está depositado 
nos escritórios da OEI e delegações de VEO-
LIA América Latina e está à disposição de to-
dos os participantes.

ARTIGO VIII
Convida-se os grupos participantes a enviar seu 
projeto à delegação de VEOLIA do seu país, 
sendo indispensável que esse envio contenha o 
selo do correio e a data de recebimento.

ARTIGO IX
Em cada cidade, um júri nacional por cada 
cidade, composto de autoridades locais e um 
representante de VEOLIA e da OEI, será res-
ponsável por selecionar o desenho vencedor 
(doravante, o «Desenho»).

ARTIGO X
O aluno vencedor ou a aluna vencedora rece-
berão como prêmio uma viagem à Ilha San 
Andrés (Colômbia) acompanhados de um 
professor ou professora da sua escolha. Para 
a realização da viagem, deve-se contar com a 
expressa autorização dos pais ou tutores legais 
do aluno ou aluna, que também deverão auto-
rizar o acompanhamento destes pelo professor 
ou professora escolhidos. Caso seja impossível 
o acompanhamento por parte do professor ou 
professora escolhido, ou não se disponha da 
autorização dos pais do aluno ou aluna para 
esse acompanhamento, poderá ser selecionado 

outro professor ou, na ausência deste, o aluno 
ou aluna poderão ser acompanhados por um dos 
seus pais. Será realizado um percurso turístico 
de interesse educacional. Além disso, o Centro 
do qual o aluno vencedor ou a aluna vencedo-
ra procedem receberá também um prêmio que 
será concretizado em cada um dos países parti-
cipantes. A atribuição dos prêmios estará sujei-
ta à confirmação por parte de VEOLIA e a OEI.

ARTIGO XI
VEOLIA e a OEI se comprometem expressa-
mente a não ceder a terceiros os dados dos cen-
tros escolares, do corpo docente e dos alunos 
que participarem do Concurso.

ARTIGO XII
O Centro se compromete a tomar todas as me-
didas oportunas para que os candidatos ao Con-
curso estejam devidamente autorizados pelos 
pais ou tutores legais a participar da campanha, 
bem como a ser retratados em reportagens, fo-
tografias e vídeos que poderão ser utilizados 
por VEOLIA e a OEI para fins promocionais, 
comerciais ou publicitários. As autorizações de 
uso de direito de imagens de todos os alunos 
participantes, devidamente assinadas por seus 
pais ou tutores legais, deverão ser enviadas a 
VEOLIA e à OEI.

Além disso, será de exclusiva responsabilidade 
do Centro ou dos seus representantes a obten-
ção de documentos, vistos, permissões para os 
menores de idade (a favor do seu acompanhan-
te maior de idade) e de quaisquer documentos 
necessários para sair do país de procedência e 
entrar no país de destino.

ARTIGO XII
«O Desenho» é propriedade de VEOLIA e da 
OEI. Nesse sentido, VEOLIA e a OEI se re-
servam todos os direitos de reprodução, repre-
sentação e adaptação para todo o mundo, para 
qualquer destino e, especialmente, com fins 
promocionais, comerciais ou publicitários, em 
todos os suportes (e, especialmente, papel, digi-
tal ou audiovisual) ou modos de comunicação, 
qualquer que seja a tecnologia, conhecida ou 
desconhecida até o momento, e, especialmente, 
informática e audiovisual, com a mesma dura-
ção que os direitos autorais relativos ao Dese-
nho conforme as disposições internacionais ou 
dos convênios vigentes. O Desenho será men-
cionado como realizado pelo Centro que o te-
nha enviado.

ARTIGO XIV
O presente regulamento está submetido à le-
gislação vigente. A participação no Concurso 
«Participar no concurso “Ao redor de Ibero-
-América 2019”» implica sua inteira aceitação 
sem reservas.
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