GINCANA AZUL
 Quando vamos à praia devemos levar: chapéu-de-chuva, impermeável e galochas ou chinelos, t-shirts e protetor
solar?
Resposta: chinelos, t-shirts e protetor solar
 A Estrela-do-mar é um animal ou uma planta?
Resposta: animal
 Na praia devemos joga à bola no meio das toalhas e dos chapéus ou nos espaços adequados?
Resposta: nos locais adequados
 Sempre que possível, que transporte devemos escolher quando vamos para a praia? Avião, carro ou bicicleta?
Resposta: bicicleta
 Quando está bandeira vermelha podemos nadar no mar, certo ou errado?
Resposta: errado
 Quando está bandeira verde, podemos nadar no mar, certo ou errado?
Resposta: certo
 O protetor solar deve ser aplicado: só 1 vez em casa ou de 2 em 2h e sempre que sairmos do banho?
Resposta: 2 em 2h e sempre que sairmos do banho
 A Bandeira Azul significa que: a praia é do Porto, que não podemos ir ao banho ou que a praia é excelente?
Resposta: praia excelente
 A água do mar é: doce, amarga ou salgada?
Resposta: salgada
 Qual o nome do aparelho que permite controlar a direção de uma embarcação: lima, leme ou lume?
Resposta: leme
 Quando vamos ao supermercado devemos comprar um saco de plástico ou utilizar sacos de pano reutilizáveis?
Resposta: saco de pano reutilizável
 As latas e as garrafas de plástico devem ser colocadas no ecoponto: verde, amarelo ou azul?
Resposta: amarelo
 Nas festas de aniversário porque não devemos largar balões? Porque são feios ou porque vão parar ao mar?
Resposta: porque vão parar ao mar

 As beatas dos cigarros não são lixo e podem ser mandadas para o chão, verdade ou mentira?
Resposta: mentira
 Quando saímos da praia, recolhemos o lixo e colocamos no ecoponto, no parque de estacionamento ou no bar?
Resposta: ecoponto

 No supermercado devemos comprar muitos produtos o mais embalados possível, sim ou não?
Resposta: não
 Os cotonetes têm de ser colocados no caixote do lixo porque se colocarmos na sanita vão para ao mar, sim ou
não?
Resposta: sim
 Nas festas de aniversário devemos preferir louça de plástico, sim ou não?
Resposta: não
 Na escola, devemos escrever as folhas só de um lado ou sempre que possível dos 2?
Resposta: sempre que possível dos 2
 Na praia, devemos respeitar sempre as cores das bandeiras e as indicações dos nadadores salvadores, sim ou
não?
Resposta: sim
 A que horas devemos ir à praia: das 12h às 16h ou depois das 16h?
Resposta: depois das 16h

 Na praia devemos utilizar os caminhos assinalados para proteger as dunas, conchas ou ondas?
Resposta: dunas
 “Na água nasci, na água me criei, mas se me jogarem na água, morrerei”
Resposta: sal
 Qual o animal marinho que tem o cérebro maior e mais completo do que o do homem: Golfinho, baleia ou
tubarão?
Resposta: golfinho
 Devemos beber mais sumos, água de garrafa ou água da torneira?
Resposta: água da torneira
 Qual dos seguintes peixes é considerado o ferrari dos mares: bacalhau, atum ou sardinha?
Resposta: atum
 Os corais são plantas aquática, pedras ou animais marinhos?
Resposta: animais marinhos
 Quanto tempo leva um copo de plástico a degradar-se no oceano: 20, 50 ou 100 anos?
Resposta: 50 anos
 Qual o dia Mundial do Oceano, 25 abril, 20 Maio ou 8 Junho?
Resposta: 8 de junho
 Podemos evitar o consumo de plástico, por exemplo, deixando de utilizar palhinhas, sim ou não?
Resposta: sim
 Devemos preferir produtos locais e da época, certo ou errado?
Resposta: certo
 Devemos secar a roupa na máquina, porque é mais rápido, ou ao sol?
Resposta: ao sol
 Quando vamos passear na floresta, devemos tocar nas espécies, para as conhecer melhor, ou evitar perturbálas?
Resposta: evitar perturbá-las

 O que significar consumir pescado sustentável? Comprar qualquer peixe que seja barato ou respeitar os
tamanhos minimos de captura das espécies?
Resposta: respeitar os tamanhos minimos de captura das espécies
 70% do oxigénio que respiramos é produzido pelo plâncton marinho, sim ou não?
Resposta: sim
 Qual é a maior ave marinha? Alcatraz, gaivota ou albatroz
Resposta: Albatroz
 Qual a percentagem de superficie de água do planeta, 21, 51 ou 71%?
Resposta: 71%
 Qual a percentagem de poluição marinha que resulta das atividades terrestres? 30, 60 ou 80%?
Resposta: 80%
 Qual o resíduo mais produzido no mundo? Embalagens, beatas ou pastilhas elásticas?
Resposta: beatas
 Quanto tempo demora, em média, uma garrafa de plástico a degradar-se? 10 a 20 dias, 50 a100 anos ou 200 a
500 anos?
Reposta: 200 a 500 anos
 Quando se celebra o Dia Mundial de Limpeza de Praias? 1 de fevereiro, 31 de julho ou 20 de setembro?
Resposta: 20 de setembro

 Quanto tempo demora a degradar-se o papel deixado nas praias? 1 dia, 2 semanas ou 3 meses?
Resposta: 3 meses

 Quantos litros de água potável pode contaminar 1 litro de óleo? 1 litro, 80 litros ou 900 mil litros?
Resposta: 900 mil litros
 Qual o ecoponto onde colocar o esferovite? Verde, vermelho, amarelo?
Resposta: amarelo
 Quantos animais marinhos morrem, por ano, em média devido ao lixo marinho de plástico? 50 animais, 1
milhão de animais ou 5 milhões de animais?
Resposta: 1 milhão de animais
 Durante quantos anos fica 1 pilha a contaminar o solo? 25 anos, 50 anos ou 100 anos?
Resposta: 50 anos
 Um condutor ou passageiro de um veículo pode pagar uma multa por atirar quaisquer objetos pela janela. De
quanto pode ser a multa? 10 a 30€, 50 a 100€ ou 60 a 300€?
Resposta: 60 a 300€

