
 

 

 

 

 

 

A brincar também se aprende! 

Jogo 

 “Vem Limpar o teu 
Oceano” 

Centro de Monitorização e Interpretação  

Ambiental de Vila do Conde 

 

Av. Marquês Sá da Bandeira nº 320 

4480-916 Vila do Conde 

Tel. 252 637 002 

cmia@cm-viladoconde.pt 

 

http://www.cmia-viladoconde.net 

http://www.facebook.com/cmia.viladoconde 

Coordenadas GPS:                

41º21’14,83’’N; 8º44’35,55W 

  



 

 

Vista do espaço, a Terra está coberta com 

um manto azul. No nosso planeta os conti-

nentes estão rodeados por oceanos e pela 

imensidão da vida marinha que neles habi-

tam.  

O ecossistema marinho é muito rico e diver-

so, no entanto muito ameaçado. A poluição, 

a sobrepesca e as alterações climáticas são 

alguns exemplos que colocam em risco o 

meio marinho e a sua biodiversidade. 

A poluição dos mares é preocupante. São 

depositados no mar mais resíduos do que o 

total de peixe pescado. A maioria desses re-

síduos são plásticos, material produzido a 

partir de petróleo e um dos que apresenta 

maior tempo de degradação (mais de 100 

anos). 

De acordo com o Programa Ambiental da 

ONU, os entulhos plásticos são responsáveis 

anualmente pela morte de mais de um mi-

lhão de aves e de cem mil mamíferos mari-

nhos. 

 

 

Descrição do jogo 

A atividade consiste num jogo em que os partici-

pantes terão que responder a um conjunto de 

questões sobre a poluição do oceano, o lixo mari-

nho, as escolhas e utilizações sustentáveis e as 

alternativas. Se, os jogadores, responderem cor-

retamente à questão terão que “pescar” um resí-

duo do “Oceano”. Ganha a equipa que “pescar” 

mais resíduos. 

 

Objetivos 

- Sensibilizar a população para a sua responsabili-

dade enquanto cidadão comum na poluição e 

sustentabilidade do meio ambiente; 

- Promover e dinamizar comportamentos alterna-

tivos à utilização de produtos químicos e plásticos 

nas  atividades do dia-a-dia.  

 

Conteúdos a abordar 

- Poluição dos mares; 

- Lixo marinho;  

- Escolhas e utilizações sustentáveis dos recursos. 

 

Custo 

Gratuito 

 

Informações/Marcações através de 

Tel.: 252637002 

E-mail: cmia@cm-viladoconde.pt 

 

Labruge | 19 junho 

Frente Urbana Sul | 25 junho 

Frente Urbana Norte | 26 junho 

Vila Chã | 29 junho 

Frente Urbana Sul | 30 junho 

Frente Urbana Norte | 1 julho 

Vila Chã | 16 julho 

Mindelo | 17 julho 

Frente Urbana Sul | 11 agosto 

Labruge | 13 agosto 

Mindelo | 14 agosto 

Frente Urbana Norte | 27 agosto 

Vila Chã | 28 agosto 

10h30-11h30 


