Existem Cidades Debaixo de
Água

Caderno de Atividades

Aqui tens alguns jogos e atividades para
ajudares o Hippo a conhecer melhor os
seus amigos das Pradarias Marinhas.
O Hippo é um cavalo-marinho, é por isso um
peixe apesar de não parecer! Que animal te
faz lembrar o cavalo-marinho?

Olhos de Camaleão
Os seus olhos permitem-lhes olhar
para dois sítios diferentes ao
mesmo tempo, como os camaleões.
São muito observadores e estão
sempre alerta.

Focinho de Cavalo
É o que lhes dá o nome. Este
focinho comprido parecido ao
de um cavalo serve-lhes
perfeitamente para se
alimentarem de animais
minúsculos, o plâncton.

Bolsa de Canguru
A bolsa é uma característica do pai. A mãe
deposita os ovos na bolsa do pai e é o pai
que tem a responsabilidade de cuidar dos
filhos dentro da sua barriga até eles estarem
prontos para nascer.

Coroa de Rei
Também chamados de rei das
pradarias marinhas, têm uma
coroa feita de hastes que são
únicas em cada cavalo-marinho.

Armadura de Guerreiro
Invés de escamas, têm placas ósseas,
parecidas à armadura dos guerreiros.
Com esta armadura conseguem
proteger-se melhor de animais
maiores.

Cauda de Macaco
Esta cauda encaracolada serve para
os cavalos-marinhos se agarrarem
às ervas marinhas, evitando ser
arrastados pelas ondas e pelas
correntes.

Atividade 1

A Ecolocalização do Roaz
Nesta atividade vais ficar a perceber como é que o Roaz
consegue encontrar a sua comida. Ele usa o som para ver
debaixo de água, pois os golfinhos e os morcegos conseguem ver
através do som.
Para isso eles fazem uns “clicks”, ouvem o eco que o som faz nos
objetos e constroem um mapa mental do que os rodeia.

Se estiveres em família…
No maior espaço em tua casa, escolhe um participante para representar o Roaz, o
nosso golfinho. Esta pessoa deverá ser vendada com um pano ou algo confortável.
Os restantes participantes serão os peixes e chocos que o Roaz adora comer e vais
tentar apanhá-los com o som. Sempre que o Roaz disser “click”, os restantes
animais deverão responder com outro “click”, representando o eco do som emitido
pelo Roaz. O peixes e chocos só poderão dar um passo entre cada “click”, e o Roaz
dois. Vamos lá ver quem tem mais jeito para a ecolocalização!!

Se estiveres sozinho…
Podes fazer a mesma atividade com dois telemóveis. Vais ser o Roaz e por isso tens
de tentar apanhar o peixe ou o choco. Venda os teus olhos com um pano ou algo
confortável e pede a alguém que esconda em casa um dos telemóveis, ele será o
peixe que terás de apanhar para o almoço. Telefona para o telemóvel escondido e
tenta encontra-lo só através do seu som.

Atividade 2

As Cores do Tintas
Os Chocos são animais espetaculares por várias razões, mas sem
dúvida que uma das mais fantásticas é o seu poder de mudar a
cor do corpo para se esconderem e passarem despercebidos a
animais que os gostam de ter como almoço ou jantar, como é o
caso do Roaz. A esta habilidade natural chamamos de
camuflagem e há muitas espécies de animais a fazê-lo, mas sem
dúvida que os chocos e os polvos são os melhores.
Com esta atividade vamos ficar a saber qual de vocês se
conseguiria camuflar melhor.

Se estiveres em família…
Para cada participante imprime esta imagem do tintas e recorta-a. Depois cada
participante deverá escolher uma divisão da casa e sem mais ninguém ver, deve pintar o
Tintas de modo a que fique camuflado numa superfície dessa divisão. Por exemplo, pintao da cor dos teus armários, ou lençóis, ou da bancada da cozinha ou da parede, do que
quiseres! Coloca-o no sitio onde o queres esconder e vamos ver quem descobre primeiro
o Tintas do outro. Partilhem as vossas pinturas com a nossa equipa através do email na
última página.

Se estiveres sozinho…
Escolhe uma superfície em tua casa onde gostasses de esconder o Tintas. Depois pinta o
Tintas com as cores dessa superfície. Experimenta pintar o Tintas para se esconder em
diferentes sítios e vê em tua casa onde seria mais fácil o Tintas se camuflar. Podes utilizar
ainda o Tintas para esconderes algo que tenhas em casa estragado ou riscado. Se
quiseres, partilha as tuas pinturas com a nossa equipa através do email na última página.

Atividade 3

Sr. Halo, o Xarroco
O Xarroco ou Charroco é uma espécie de peixe que podemos
encontrar a viver no estuário do Sado. Há quem diga que são
feios, mas a beleza está nos olhos de quem vê! Será que
consegues fazer cara de xarroco? E de outro animal marinho?

Se estiveres em família…
Organiza um concurso de caretas. Cada participante escolhe um animal marinho
para imitar. O primeiro participante a rir-se perde! Depois da risota, os participantes
têm de tentar adivinhar quais foram os animais escolhidos por cada um.

Se estiveres sozinho…
Que tal um concurso de selfies. Tenta imitar 4 animais marinhos e tira uma selfie
para cada uma. Escolhe a que mais gostares e desafia os teus amigos a fazerem o
mesmo partilhando a tua foto com eles.
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