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Marca as diagonais no
lado sem cor.

2

Leva 2 laterais a uma
das diagonais.

3

Dobra a ponta como na
figura acima.

4

7

Pressiona o ponto como na
figura ao mesmo tempo
que levantas a ponta.
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Dobra a ponta como na
figura acima.
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Com uma caneta
desenha a boca e o olho
da tua baleia.

10

Biodiversidade
• O Oceano suporta grande diversidade de vida e
de ecossistemas, com mais de 200.000 espécies
identificadas, mas que poderão chegar a milhões
• Cerca de 25% da vida marinha depende do
habitat criado pelos recifes de coral
• Nos últimos 30 anos a Terra perdeu 27% dos
recifes de coral
• O maior animal do planeta é a baleia azul
• As aves marinhas são as mais ameaçadas, em
Portugal existem cerca de 45 espécies

• A circulação de navios tem contribuído para a
introdução de espécies exóticas invasoras
• Das carapaças dos crustáceos pode retirar-se
quitina utilizada no tratamento de queimaduras
• Das esponjas retiram-se substâncias que são
empregues no fabrico de fármacos para combater doenças como cancro e SIDA
• A sobre-exploração pesqueira provoca redução
do tamanho e da quantidade de peixe disponível
• A poluição sonora no oceano tem um impacto
negativo para os seres vivos que nele habitam

Dobra ao meio.

5

Dobra a ponta como na
figura acima.

6

Desfaz essa dobra e
abre ligeiramente
em baixo.

Está pronta!

Boas práticas
• Respeito as espécies e o seu habitat,
tiro apenas fotografias
• Respeito práticas de pesca e períodos
estabelecidos
• Não uso loiça descartável
• Consumo pescado sustentável
• Sou vegetariano pelo menos uma vez
por semana
• Planto flores para as abelhas

• Não compro objetos feitos a partir de
espécies protegidas
• Nas limpezas utilizo produtos ecológicos,
biodegradáveis
• Ajudo a sensibilizar os meus amigos, colegas,
familiares para comportamentos
sustentáveis
• Conheço os 17 Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável

