
 

 

 

 

 

 

 

A brincar também se aprende! 

Oficina de Reciclagem 

“No Fundo do Mar a 
Brincar”  

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 

  



A biodiversidade marinha é muito rica 

variando desde espécies muito simples que 

não se conseguem deslocar, como 

anémonas e corais, até outras com níveis de 

inteligência considerados elevados, como os 

golfinhos e polvos. No entanto, toda essa 

diversidade de seres está cada vez mais 

ameaçada, em grande parte devido à ação 

humana. Entre os vários problemas que o 

mar enfrenta encontra-se o lixo marinho. 

Sabe-se que este lixo tem diversas origens e 

afeta uma grande variedade de vida 

marinha, incluindo espécies comerciais 

importantes.   

Na oficina de reciclagem No fundo do mar a 

brincar, os participantes serão sensibilizados 

para a beleza do fundo do mar, para os 

recursos que o mar nos fornece e para a 

problemática do lixo marinho. Os 

participantes serão estimulados a 

desenvolverem a criatividade durante a 

construção de animais marinhos a partir de 

diversos resíduos do dia-a-dia e de materiais 

Descrição da atividade 

Será a bordada a problemática do lixo nas 

praias e no mar de modo a sensibilizar para 

as atitudes que todos devemos ter de modo 

a proteger o meio marinho.  

Posteriormente, os participantes serão 

orientados de modo a idealizarem um fundo 

marinho que gostassem de visitar. Serão 

então construídos alguns animais marinhos a 

partir de resíduos do quotidiano e de 

materiais naturais que farão parte do fundo 

marinho imaginado por eles.  

 

Objetivos 

- Consciencializar para a importância do mar 

e a necessidade de o proteger. 

- Sensibilizar para os impactos do lixo no 

mar. 

- Estimular a criatividade através da 

construção de animais marinhos com 

materiais desperdiçados e naturais de modo 

a representar o fundo do mar.  

Custo 

Gratuito 

 

Público-alvo 

1º ao 3º ciclo do ensino básico 

 

Duração 

± 90 minutos 

 

Monitora 

Sónia Costa (Projeto ECORISK - CIIMAR) 

 

Informações/Marcações através de 

Tel:252637002  

E-mail: cmia@cm-viladoconde.pt 

 

 

 

 

Instalações do CMIA 

10 julho | 14h00 - 16h00 


