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Num lindo dia de primavera a turma do primeiro 

ano, da EB1 dos Lombos, foi à praia de Carcavelos 

apanhar lixo. 

Eles encontraram muitos sacos de plástico, latas, 

cotonetes, palhinhas, beatas e escovas de dentes.

Todos os meninos esforçaram-se muito para deixar 

a praia mais limpa.



De repente, a turma ouviu um barulho estranho

que vinha das rochas. Resolveram ir lá ver o que era.

Nas rochas havia um tubarão azul preso numa

rede fantasma. Ele estava a ficar sem água e já

quase que não conseguia respirar.



Resolveram então organizar uma fila e ir 

passando baldes de água para manter o tubarão 

sempre molhado. 

Mas essa não era a solução do problema.



A professora então resolveu telefonar aos

biólogos marinhos do MARE, Vera e Miguel, para

perguntar o que deviam fazer.

Os biólogos estavam a fazer uma investigação

junto da praia de Carcavelos e chegaram de barco

junto da turma muito depressa.



Os biólogos, com muito cuidado, cortaram a rede

fantasma para libertar o tubarão azul. Cuidaram das

feridas que ele tinha na pele e disseram que precisavam

da nossa ajuda para colocar o tubarão de novo para a

água.

Todos juntos ajudaram o tubarão a voltar para a água

e ele partiu todo feliz.



A turma voltou para a escola muito satisfeita mas

muito preocupados com os tubarões. Então decidiram

fazer uns cartazes para dizer a todas as pessoas

como podiam ajudar os tubarões.



Os amigos também foram ter com os pescadores na

Baía de Cascais e pediram-lhes para não largarem as

redes de pesca velhas no mar. Também contaram-lhes

o que tinha acontecido.

Os pescadores convidaram a turma para fazer uma

viagem de barco e nesse dia recolheram duas redes

fantasma.



Na praia de Carcavelos colocaram cartazes para

mostrar que todas as pessoas deviam manter a praia

limpa e todos deviam fazer a reciclagem do lixo.

Na sua escola contaram às outras turmas o que

tinham encontrado e explicaram-lhes como podiam

ajudar os tubarões e os outros animais do mar.



Os meninos da turma perceberam que podiam 

avisar todas as pessoas que os tubarões estão em 

perigo e transformaram-se em Super-Heróis do 

Oceano.  



Glossário
Tubarão azul – É um tubarão diferente dos outros
tubarões porque é azul e é médio.
Respira por fendas branquiais, tem escamas muito
pequenas que parecem uma lixa e que os ajuda a
deslocarem-se mais depressa.
Alimenta-se de peixes e lulas.

Rede fantasma – São redes de pesca velhas que os
pescadores abandonam no mar. Os tubarões e os
peixes podem ficar presos e deixam de conseguir
nadar e respirar.

MARE –Centro de investigação do Mar e do
Ambiente
Biólogos Marinhos do MARE- Os biólogos estudam
a vida que há no mar: os animais e as plantas (algas).
O MARE é o centro de investigação que estuda a
água desde os rios até ao mar.

Reciclagem- É o processo que transforma materiais
usados em novos produtos com vista a sua
reutilização. Por este processo, materiais que
seriam destinados ao lixo permanente podem ser
reaproveitados.


