Existem Cidades Debaixo de
Água

Caderno de Atividades

Atividade 10

Viajantes do Oceano
As tartarugas marinhas passam a vida quase toda a viajar pelo
oceano. Utilizam os recifes de coral para descansar e as praias
tropicais para desovar. Em todas as fases desta viagem têm de
superar vários obstáculos e muitos perigos e por isso têm muitas
histórias e aventuras para contar. Será que consegues imaginar
como terá sido uma destas aventuras da Chely?

Se estiveres sozinho…
Imagina e conta-nos uma história da Chely. Que animais terá conhecido nessa
aventura? E por onde terá andado a nadar? O que terá comido e que perigos terá
encontrado?

Se estiveres em família…
Criem uma aventura da Chely em conjunto. O primeiro participante começa a
escrever a história numa folha e deve escrever duas linhas completas e o início da
terceira linha. Depois deve dobrar a folha, de modo que fique apenas visível a
terceira linha. O segundo participante deve continuar a história apenas com a
pequena frase que está à vista e, depois de escrever cerca de duas ou três linhas,
deve repetir o procedimento anterior. No final, desdobrem a folha e leiam a vossa
história! Como ficou? Conseguiram que a história fizesse sentido?

Não se esqueçam de nos enviar as vossas histórias. O nosso mail está
na última página deste caderno de atividades.

Atividade 11

Uma Cidade Cheia de Cor
Os recifes de coral são os locais mais coloridos do oceano e
também com maior biodiversidade. Um em cada quatro
peixes vive ou depende dos corais para sobreviver. Para se
esconderem e passarem despercebidos nos corais, estes
peixes têm muitas formas e cores diferentes. Quando os
corais começam a morrer, ficam brancos e por isso
precisamos da tua ajuda para colorir e recuperar este recife
de coral!

Se estiveres em família ou sozinho…
Ajuda-nos a colorir novamente este recife de coral para que os peixes e outros
animais possam voltar a viver nele. Não te esqueças que os peixes preferem viver
perto de corais que tenham as suas cores e padrões.

Atividade 12

Um Oceano Mais Ácido
Os corais são animais muito importantes, mas também muito
sensíveis. O aquecimento global e a acidificação do oceano
matam ou impedem os corais de crescer, pondo em perigo muitos
outros animais como o Bat e populações humanas que deles
dependem. Se não alterarmos os nossos comportamentos,
poderemos perder todos os recifes de coral nos próximos trinta
anos.

Se estiveres em família…
Vais ficar a perceber o que acontece aos corais e a outros animais com
concha quando a água do mar se torna mais ácida. Para esta
experiência vais precisar de um ovo cru, de uma garrafa de vinagre e de
um copo onde caiba o ovo. Põe o ovo dentro do copo e enche-o de
vinagre até que o ovo fique todo coberto. Aguarda 24 horas e vê o que
aconteceu ao ovo no dia seguinte. Está igual? Está rijo ou mole?
Nota: o casca dos ovos de galinha é feita de carbonato de cálcio, como
as “casas” dos corais, as conchas dos animais marinhos e até mesmo os
nossos ossos. O vinagre é ácido e por isso consegue desfazer o
carbonato de cálcio. Assim, quanto mais ácido ficar o oceano, mais
difícil será para os animais marinhos formarem as estruturas que
necessitam para viver.
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Para as oficinas da exposição:

As atividades neste caderno acompanham o livro “Existem
Cidades Debaixo de Água”. Novos capítulos e atividades
serão oferecidos até Junho.
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Partilha as tuas dúvidas, os teus comentários e o resultado das tuas atividades com a nossa
equipa através do nosso email:
existemcidadesdebaixodeagua@gmail.com

