Existem Cidades Debaixo de
Água

Caderno de Atividades

Atividade 4

O tamanho importa!
Quando vamos à praça ou ao supermercado comprar o peixe
devemos ter atenção ao seu tamanho e optar por comprar
peixes de maiores dimensões e espécies que não estejam em
perigo como o mero Epi. Vamos ajudar-te a escolher o peixe para
da próxima vez que fores às compras nos ajudares a proteger os
maravilhosos habitantes dos recifes rochosos.

Se estiveres em família ou sozinho…
Prepara-te para tirar algumas medidas e para isso vais precisar de uma régua. Nas
próximas páginas podes encontrar algumas das espécies mais pescadas e compradas
em Portugal. Para que as possamos continuar a comer, devemos ser responsáveis no
momento da escolha do peixe que trazemos para casa e optar por peixes que já se
reproduziram pelo menos uma vez no Oceano. Sabemos se já se reproduziram
através do tamanho médio que a espécie tem quando se começa a reproduzir
(maturação sexual):

Sardinha – 11 cm

Cavala – 20 cm

Carapau – 15 cm

Linguado – 24 cm

Será que deveríamos comprar os peixes da página seguinte? Quais estão a cima e
abaixo do tamanho mínimo? Vamos medi-los! Pratica com estas e outras espécies
para da próxima vez, quando a escolha for real, poderes fazer a diferença.

Medimos os peixes até ao tracejado.
Não contamos com a barbatana caudal
pois esta muitas vezes vem cortada ou
danificada.

Medimos os peixes até ao tracejado.
Não contamos com a barbatana caudal
pois esta muitas vezes vem cortada ou
danificada.

Atividade 5

Pesca Fantasma
Infelizmente existem muitas redes e fios de pesca abandonados
no fundo do mar. Não temos noção da quantidade pois não é lá
que vivemos, mas é um problema com qual os animais marinhos
têm de lidar diariamente, como a moreia Gy.

Se estiveres em família ou sozinho…
Vais construir uma rede. Arranja alguns metros de cordel ou lã e prende-os a
impedir uma porta ou um corredor, ou até nas costas de duas cadeiras para recriar
uma rede de pesca abandonada em tua casa. Vê se consegues passar essa rede sem
ficares preso. Podes experimentar jogar umas vezes só ou deixá-la durante um dia
inteiro para que percebas as dificuldades de movimento que as redes abandonadas
causam aos animais marinhos, podendo mesmo alguns ficar presos nelas.

Atividade 6

A casa do polvo Otos
Os polvos são animais espetaculares! Conseguem mudar a cor e
forma do corpo para se camuflarem e caberem em sítios muito
pequenos, como buracos nas rochas. Têm 8 braços que usam
para apanhar as suas presas, caminhar e colecionar pedras para
construir o seu refúgio.

Se estiveres sozinho…
Será que consegues imaginar como será a casa do polvo Otos por dentro? Como será
o seu buraco? Tenta desenhá-lo dentro do quadro preto.
Como seriam as nossas casas se tivéssemos 8 braços e o corpo mole? Desenha
numa folha o teu quarto como se fosses um polvo. Como seria a tua cama? E a porta
do teu quarto? Será que tinhas um tapete de algas?
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