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CONCURSO DA TERRA PARA O MAR – Um mergulho na conservação – 

MEMÓRIA DESCRITIVA 

“Peixico – o peixe de plástico” 

 

 

a) explicação do processo de conceção e de elaboração do mesmo assinalando as suas 

fases mais significativas 

 

O Conselho Eco-Escola selecionou o “Mar” como tema do ano, pelo que lhe foi atribuída 

uma especial atenção. No âmbito das atividades desenvolvidas pelos alunos que 

integram o Clube Eco-Escolas/JRA, vários foram os trabalhos desenvolvidos em torno 

desta temática: Calendário do Mar; Suspeitos do Costume; Planet or Plastic; spots de 

vídeo para o Bgreen Ecological Film Festival, cujo tema deste ano é Blue Home; e, como 

é óbvio, o Concurso Nacional de Escolas DA TERRA PARA O MAR – Um mergulho na 

conservação. 

O desenvolvimento deste trabalho realizou-se, sobretudo, nas sessões do Clube Eco-

Escolas/JRA e contou com a colaboração de docentes de várias disciplinas como 

Geografia, Educação Visual e Educação Tecnológica, mobilizando competências diversas 

através da implementação de metodologias ativas. Desta forma, foram vivenciadas 

pelos alunos experiências capazes de contribuir para o desenvolvimento de diversas 

áreas de competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, como a 

“Informação e comunicação”, o “Pensamento crítico e pensamento criativo”, a 

“Sensibilidade Estética e Artística”, entre outras. Por se tratar de uma turma do 8º ano, 

não foi possível integrar este projeto na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento pois 

não integra a componente letiva deste ano de escolaridade. 

 

Fase 1 - Pesquisa 

Ao longo da realização dos vários trabalhos, fruto da pesquisa que fomos realizando, foi 

aumentando o nosso conhecimento sobre os principais problemas que afetam os 

oceanos. Muitos têm origem em terra e representam uma grave ameaça para as várias 
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formas de vida e, em última instância, para o equilíbrio do nosso planeta, tal como o 

conhecemos. O lixo marinho é um deles. Cerca de 80% do lixo marinho é plástico e a 

maioria provém de atividades desenvolvidas em terra. Por isso, consideramos 

fundamental alertar as pessoas para este facto e apontar soluções.  

 

Fase 2 – Concretização do projeto 

Quando começamos a pensar num objeto artístico que pudesse sensibilizar para este 

problema, decidimos fazer um peixe de grande dimensão, totalmente com lixo marinho 

recolhido nas praias de Vila Nova de Gaia. A primeira limpeza realizou-se no início do 

mês de fevereiro e permitiu-nos recolher uma grande quantidade de lixo, deixado nas 

praias pela tempestade Helena. Desta recolha resultou uma fotorreportagem, publicada 

no Portal dos Jovens Repórteres para o Ambiente, que recebeu o Prémio Reportagem 

do Mês de Fevereiro.  

Após cada recolha, os alunos do Clube Eco-Escolas/JRA separaram o lixo por tipos e 

cores. Antes da construção do Peixico, escovamos todas as peças para tirar a areia e não 

prejudicar a colagem. Decidimos não as lavar para não gastar água. Esta fase foi um 

enorme desafio pois não sabíamos que conseguiríamos fazer uma peça artística com a 

qualidade suficiente para participar no concurso.  

A montagem do nosso peixe foi semelhante à construção de um puzzle. Esta tarefa 

começou no chão, sem molde, mas o peixe ficou um pouco deformado. Por isso, 

pesquisamos uma imagem de um pargo e, com a ajuda de uma professora de Educação 

Visual, projetamos essa imagem sobre papel de cenário e desenhamos o molde.  

Como base para a colagem, utilizamos uma placa de MDF de 3mm, que vem com as 

paletes que trazem o papel de fotocópia. O professor de Educação Tecnológica ajudou-

nos a cortar a placa com a forma do pargo. 

Começamos a colagem pela cabeça, em tons de azul. O dorso é branco; a barriga é verde; 

a parte traseira é amarela, laranja e vermelha. As barbatanas são feitas com sacos de 

plástico recolhidos das praias, palhinhas e cotonetes. 
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O Peixico mostra bem o tipo de lixo que encontramos nas nossas praias: predominam 

os objetos de plástico que utilizamos no nosso dia-a-dia, como os cotonetes, as garrafas 

de plástico, as tampinhas, os isqueiros, entre muitas outras. 

Como tal, está nas nossas mãos reduzir a quantidade de plástico e encaminhar o que 

usamos para a reciclagem, impedindo que vá para o mar. 

 

Fase 3 – Campanha de sensibilização 

Para fotografar o nosso Peixico, colocamo-lo em cima de uma rede de pesca que um 

pescador nos deu e acrescentamos algumas boias que também recolhemos das praias. 

A campanha de sensibilização para a problemática do lixo marinho incluiu a divulgação 

de trabalhos como uma fotorreportagem; dois spots de vídeo, sendo um deles finalista 

do Bgreen; a participação no concurso “Planet or Plastic”, promovido pela National 

Geographic e a montagem de uma exposição conjunta com os alunos do 11ºB. 

Esta exposição pretende alertar a comunidade educativa para o problema do lixo 

marinho e apelar à conservação dos Oceanos.  

Da exposição constam informações sobre as causas e as consequências do lixo marinho 

e indicações para todos nós contribuirmos para solucionar este problema. 

Com a ajuda dos embaixadores da nossa escola, o pargo Peixico, feito pelos alunos do 

3º ciclo, e a foca Amélia, feita pelos alunos do secundário, a nossa exposição mostra que 

todos podemos fazer parte da solução. 

 

 

b) metodologia utilizada e resultados de implementação da campanha 

 

A concretização dos trabalhos resultou da implementação de diversos métodos de 

trabalho, de entre os quais se destacam: 

- pesquisa e seleção da informação - a pesquisa realizou-se sobretudo online, 

procurando informação sobre aspetos como a caracterização do lixo marinho (tipos, 

fontes, quantidade, …) e o contacto com pessoas que têm vindo a alertar para este 
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problema: Xico Gaivota; Ana Pêgo – Plasticus Maritimus; Associação Cultura Curto 

Espaço – limpezas da praia da Aguda; Associação AMO Portugal – Porto/concelho.  

Também tivemos a oportunidade de assistir à Conferência que Afroz Shah, um dos 

oradores da “Climate Change Leadership Porto 2019” dirigiu aos jovens do concelho de 

Vila Nova de Gaia. Afroz Shah é o ativista indiano que implementou o maior projeto de 

limpeza de uma praia, com a ajuda de centenas de voluntários, permitindo o regresso 

das tartarugas à praia de Versova, em Bombaim. Pelo seu esforço, recebeu da ONU o 

prémio Champion of The Earth, na categoria Inspiration and Action. 

 

 

- trabalho de campo – este consistiu em várias idas à praia para recolher lixo e fazer 

filmagens. 

Limpeza de praia promovida pela Associação AMO Portugal 

 

Afroz Shah 
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Praia da Aguda – realização de filmagens 

  

 

 

– trabalho criativo e artístico – com a ajuda de professores de Educação Tecnológica, 

Educação Visual e de Geografia, realizou-se o trabalho artístico de construção do 

Peixico. Para tal, recorremos a materiais como papel de cenário, uma placa de MDF, 

pistolas de cola quente, panos de limpeza, escovas, lixo marinho, etc. 

Durante este processo, a nossa professora manteve contacto com a Ana Pêgo, do 

Projeto Plasticus Maritimus, que nos deu algumas dicas importantes. 

 

 

Contactos por Messenger com a Ana Pêgo 
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- disseminação da informação - a campanha de sensibilização para a problemática do 

lixo marinho incluiu a realização e divulgação de trabalhos como uma fotorreportagem, 

um calendário do mar, a dois spots de vídeo submetidos ao “Bgreen Ecological Film 

Festival”, sendo um deles finalista, e montagem de uma exposição alusiva ao lixo 

marinho. 

A fotografia do Peixico foi publicada na Plataforma JRA e ficou, de imediato, em 

destaque. Submetemos esta fotografia ao concurso “Planet or Plastic”, promovido pelo 

Eco-Escolas e pela National Geographic. 

 

 

Fotorreportagem Rasto (de lixo) deixado pela depressão Helena nas praias de Vila Nova de 

Gaia – Prémio Reportagem do Mês de Fevereiro 

https://jra.abae.pt/plataforma/fotografia/rasto-de-lixo-deixado-pela-depressao-helena-nas-

praias-de-vila-nova-de-gaia/ 

 

 

 

https://jra.abae.pt/plataforma/fotografia/rasto-de-lixo-deixado-pela-depressao-helena-nas-praias-de-vila-nova-de-gaia/
https://jra.abae.pt/plataforma/fotografia/rasto-de-lixo-deixado-pela-depressao-helena-nas-praias-de-vila-nova-de-gaia/
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Desafio Calendário do Mar 

https://desafiouhu.abae.pt/trabalhos-2019/calendario-do-mar-fase-1/?school=4361&work=1 

 

 

 

 

Spot de vídeo concorrente ao “Bgreen 
Ecological Film Festival” 

 
https://jra.abae.pt/plataforma/video/breathe/ 

Spot de vídeo concorrente ao “Bgreen 
Ecological Film Festival” e nomeado 

finalista 
https://jra.abae.pt/plataforma/video/send-love-

to-the-oceans/ 

 

  
 

 

https://desafiouhu.abae.pt/trabalhos-2019/calendario-do-mar-fase-1/?school=4361&work=1
https://jra.abae.pt/plataforma/video/breathe/
https://jra.abae.pt/plataforma/video/send-love-to-the-oceans/
https://jra.abae.pt/plataforma/video/send-love-to-the-oceans/
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Lista de finalistas do Bgreen Júnior 

http://www.bgreenfestival.com/wp-content/uploads/carta_pt_finalistas_2019.pdf 

 

 

 

O Peixico na plataforma JRA – Jovens Repórteres para o Ambiente 

https://jra.abae.pt/plataforma/fotografia/peixico-the-plastic-fish/ 

 

 

Para terminar este projeto, foi montada uma exposição conjunta com os alunos do 

ensino secundário, que pretende alertar a comunidade educativa para o problema do 

http://www.bgreenfestival.com/wp-content/uploads/carta_pt_finalistas_2019.pdf
https://jra.abae.pt/plataforma/fotografia/peixico-the-plastic-fish/
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lixo marinho e apelar à conservação dos Oceanos. Da exposição constam informações 

sobre as causas e as consequências do lixo marinho e indicações para todos nós 

contribuirmos para solucionar este problema. 

Esta iniciativa foi divulgada nas redes sociais, como o Facebook do Agrupamento e dos 

Coordenadores Eco-Escolas. 

  

 

 

c) fontes de pesquisa mobilizadas 

 

https://www.publico.pt/2018/04/22/infografia/por-um-oceano-limpo-260 

https://web.unep.org/unepmap/un-declares-war-ocean-plastic 

http://visao.sapo.pt/actualidade/sociedade/2018-06-08-Em-Portugal-72-do-lixo-nas-praias-e-

plastico 

https://www.unenvironment.org/explore-topics/oceans-seas/what-we-do/working-regional-

seas/marine-litter 

https://www.dn.pt/lusa/interior/mais-tarde-ou-mais-cedo-o-destino-do-plastico-e-o-fundo-

do-mar---especialista--10720811.html 

https://www.oceanario.pt/noticias/oceanario-e-fundacao-oceano-azul-lancam-campanha-o-

que-nao-acaba-no-lixo-acaba-no-mar 

http://www.cienciaviva.pt/oceano/ligacoesuteis/importanciamar/ 

https://observador.pt/opiniao/portugal-e-o-mar/ 

https://www.publico.pt/2018/04/22/infografia/por-um-oceano-limpo-260
https://web.unep.org/unepmap/un-declares-war-ocean-plastic
http://visao.sapo.pt/actualidade/sociedade/2018-06-08-Em-Portugal-72-do-lixo-nas-praias-e-plastico
http://visao.sapo.pt/actualidade/sociedade/2018-06-08-Em-Portugal-72-do-lixo-nas-praias-e-plastico
https://www.unenvironment.org/explore-topics/oceans-seas/what-we-do/working-regional-seas/marine-litter
https://www.unenvironment.org/explore-topics/oceans-seas/what-we-do/working-regional-seas/marine-litter
https://www.dn.pt/lusa/interior/mais-tarde-ou-mais-cedo-o-destino-do-plastico-e-o-fundo-do-mar---especialista--10720811.html
https://www.dn.pt/lusa/interior/mais-tarde-ou-mais-cedo-o-destino-do-plastico-e-o-fundo-do-mar---especialista--10720811.html
https://www.oceanario.pt/noticias/oceanario-e-fundacao-oceano-azul-lancam-campanha-o-que-nao-acaba-no-lixo-acaba-no-mar
https://www.oceanario.pt/noticias/oceanario-e-fundacao-oceano-azul-lancam-campanha-o-que-nao-acaba-no-lixo-acaba-no-mar
http://www.cienciaviva.pt/oceano/ligacoesuteis/importanciamar/
https://observador.pt/opiniao/portugal-e-o-mar/
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https://www.publico.pt/2017/12/07/p3/noticia/coleccionar-lixo-tambem-e-biologia-1828966 

https://www.xicogaivota.com/home-1 

https://www.facebook.com/plasticusmaritimus/ 

https://www.facebook.com/CulturaCurtoEspaco/ 

http://www.amoportugal.org/ 

 

d) articulação do trabalho com os conteúdos curriculares 

 

As metas curriculares de Geografia do 8º ano, no domínio “População e povoamento”, 

é estudada a distribuição mundial da população, fortemente caracterizada pela 

litoralização, assim como as principais cidades, fenómenos fortemente associados aos 

problemas da produção de resíduos e da poluição da água doce e salgada.  No domínio 

“Atividades económicas” – Recursos naturais/Pesca”, aponta para o estudo dos Oceanos 

enquanto fonte de recursos, abordando os principais problemas que os afetam. 

Relativamente à pesca, sobretudo no que respeita à pesca industrial, são abordados os 

seus impactes ambientais, em estreita relação com o tema deste concurso.  

 

Link do vídeo no Youtube 

https://youtu.be/SaWH-3rzQGQ 

 

Trabalho realizado por: 

Nome completo Idade 

Catarina Isabel Duarte Silva 13 anos 01\08\2005 

Filipa Alexandra Leite de Castro 13 anos 30\11\2005 

Francisca Cardoso Magalhães 13 anos 20\08\2005 

Francisco Morais Ferreira Silva 16 anos 22\02\2003 

Joana Sofia Silva Vieira 14 anos 30\01\2005 

Juliana Patrícia Oliveira Costa  13 anos 29\06\2005 

Sandro Ismael Pereira dos Santos  13 anos 28\08\2005 

 

Coordenação: professores Américo Gonçalves (Educação Tecnológica) e Odete Melo 

(Geografia e Clube Eco-Escolas/JRA) 

https://www.publico.pt/2017/12/07/p3/noticia/coleccionar-lixo-tambem-e-biologia-1828966
https://www.xicogaivota.com/home-1
https://www.facebook.com/plasticusmaritimus/
https://www.facebook.com/CulturaCurtoEspaco/
http://www.amoportugal.org/
https://youtu.be/SaWH-3rzQGQ

