
 

 

 

 

Biodiversidade marinha e lacustre 

 

Lagostim 

Tenho duas pinças, antenas e sofro mudanças de carapaça.  

Para me proteger, fico totalmente escondido. 

Na escolha do meu habitat, tenho em atenção o tipo de substrato e a temperatura da água. 

Quem sou eu? 

a) Caranguejo        

b) Robalo  

c) Lagostim  

 

Choco 

Sou um molusco marinho, tenho uma concha interna, uma bolsa de tinta, 2 tentáculos e 5 dentes de quitina. 

A minha boca é como um liquidificador, consigo triturar as minhas presas. 

Tenho capacidade de camuflagem superior à do camaleão. 

Quem sou eu?  

a) Polvo 

b) Choco 

c) Caranguejo 

 

Gamba 

Sou um crustáceo marinho. 

Posso atingir cerca de 35cm de comprimento e pesar 500gr. 

Comunico através da emissão de bolhas de ar.   

Quem sou eu? 

a) Lula 

b) Gamba 

c) Lagosta 



       

 Ouriço-do-mar 

        Sou um animal marinho invertebrado, sou redondo e tenho espinhos. 

 Posso ter entre 3 e 10 cm de diâmetro. 

 Movo-me muito lentamente. 

Quem sou eu? 

a) Robalo 

b) Cavalo-Marinho 

c) Ouriço-do-Mar 

  

  

Bacalhau   

Posso pesar 100 KG e medir cerca de 2 metros.  

Vivo no mar Atlântico e sou conservado em bastante sal. 

Sou muito utilizado na cozinha portuguesa. 

Quem sou eu? 

a) Bacalhau 

b) Atum 

c) Polvo 

 

Estrela-do-mar 

Tenho um disco central e cinco braços. 

Posso ser encontrada desde as zonas tropicais às águas polares. 

Sou da família do ouriço-do-mar e do pepino do mar. 

Quem sou eu? 

a) Bolacha do mar  

b) Estrela-do-mar 

c) Dourada 

 

 

  

 

 



  

           Atum  

         Sou um grande nadador, posso nadar 170Km num dia. 

            Tenho um corpo alongado, uma grande boca, 2 barbatanas dorsais e uma caudal. 

            Vivo nas regiões tropicais e subtropicais. 

            Quem sou eu? 

a) Saramugo 

b) Choco 

c) Atum  

      

 

               Achigã  

             Sou um peixe de água doce, protegido em Portugal. 

             Tenho um corpo alongado, uma cabeça larga e uma boca larga com dentes minúsculos. 

             Reproduzo-me em 3 fases. 

             Quem sou eu?  

a) Robalo      

b) Achigã 

c) Saramugo 

 

        

        Saramugo 

        Sou um dos peixes mais pequenos da bacia do Guadiana, não tenho mais de 7cm. 

          Tenho uma coloração prateada na zona do ventre. 

           Nado em cursos de água pouco profundos. 

          Quem sou eu?  

a) Saramugo      

b) Carapau       

c) Linguado 

  

  

 

 



       Lampreia   

             Sou um peixe de água doce. 

             A minha boca é uma ventosa circular e tenho apenas uma narina. 

             Na cozinha portuguesa há um doce com o meu nome. 

             Quem sou eu?  

a) Lula    

b) Lampreia       

c) Cavala 

    

         

 Cavalo-marinho  

 Tenho uma cabeça alongada, meço em média 15 a 18 cm, mas posso chegar aos 30cm. 

 Os meus filamentos parecem crinas de cavalo, nado com o corpo na vertical. 

 Mudo de cor como um camaleão.  

             Quem sou eu?  

a) Atum  

b) Bacalhau       

c) Cavalo-Marinho 

 

 

     Lula 

      Tenho um corpo externo macio, uma casca interna, 8 braços e 2 tentáculos. 

      Meço mais de 60 cm de comprimento. 

      Sou da família do choco. 

      Quem sou eu?  

a) Sardinha  

b) Lula       

c) Cavala 

 

 

 

 

 



 

      Sardinha  

      Em adulta, tenho entre 10 e 15 cm. 

      Tenho uma barbatana dorsal e uma anal sem espinhos; escamas ventrai  s em forma de escudo e boca sem dentes. 

       Vivo em grandes cardumes.  

      Quem sou eu?  

a) Dourada 

b) Sardinha  

c) Pescada 

 

       Carapau 

Tenho um corpo alongado, cinzento, com matizes azuis no dorso, prateado no ventre e uma linha lateral muito 

pronunciada. 

Vivo em grandes cardumes. 

Sou conhecido por vários nomes, como Janquizinho ou Chicharro. 

         Quem sou eu?  

a) Carapau 

b) Linguado   

c) Robalo 

 

Dourada 

Posso atingir 70cm de comprimento, tenho o ventre prateado, o dorso cinzento e uma mancha dourada entre os 

olhos. 

Tenho lábios grossos e dentes frontais fortes. 

Todas nós nascemos machos e apenas com a maturação sexual algumas passam a fêmeas. 

         Quem sou eu?  

a) Cavala 

b) Dourada 

c) Enguia 

 

 

 

 



       Cavala 

         Não tenho escamas. 

        Sou prateada no ventre e esverdeada mais escura no dorso, tenho linhas escuras irregulares, que me dão um 

aspeto de tigre. 

 As fêmeas desovam entre 100 000 e 400 000 óvulos. 

        Quem sou eu?  

a) Enguia  

b) Cavala 

c) Salmão 

 

Enguia 

         Tenho escamas diminutas e barbatanas peitorais. 

         Vivo em águas tropicais temperadas; reproduzo-me no mar, mas desenvolvo-me no rio. 

         Faço parte dos peixes com maior potência elétrica do mundo, com potência entre os 300 e 1500 volts. 

        Quem sou eu?  

a) Enguia  

b) Dourada  

c) Linguado    

 

 

        Linguado  

          Sou oval e achatado, branco na parte inferior e castanho na parte superior. 

          Consigo camuflar-me e deslocar o olho esquerdo para o lado direito. 

          Em jovem prefiro viver em estuários e em adulto em zonas mais profundas, até aos 200m. 

        Quem sou eu?  

a) Robalo 

b) Espadachim 

c) Linguado  

  

 

 

 



  

 Pescada 

 Tenho uma boca grande e preta, com inúmeros dentes e um dorso acinzentado. 

 Posso medir 1m e pesar 30 Kg 

 Durante o dia vivo em água profundas e durante a noite desloco-me às colunas de água para me alimentar. 

      Quem sou eu?  

a) Pescada 

b) Cavala 

c) Lula  

  

 

 Robalo 

      Sou cinzento e prateado, com reflexos azuis ou verdes. 

 Quando sou jovem, vivo junto dos estuários, quando sou adulto prefiro as zonas mais profundas. 

 Em jovem vivo em cardumes, em adulto sou solitário. 

      Quem sou eu?  

a) Polvo 

b) Robalo 

c) Lagostim   

   

    

  Polvo 

 Sou um molusco marinho, tenho 8 braços, ventosas à volta da boca e não tenho esqueleto interno ou externo. 

Para me defender largo tinta ou consigo camuflar-me. 

Tenho autonomia de braços, quando estou ameaçado consigo libertar os braços da cauda e eles servem para 

distrair os predadores. 

         Quem sou eu?  

a) Polvo 

b) Choco 

c) Robalo   

  

 



 

Mero 

Sou conhecido como o senhor das pedras, vivo ao pé de naufrágios zonas rochosas. 

Sou gigante, posso chegar aos 3m de comprimento. 

Estou em vias de extinção e sou inofensivo, não me protejo nem fujo. 

        Quem sou eu?  

a) Robalo   

b) Cavalo-marinho 

c) Mero 

  

 

 


