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- Título: Poça de maré - Praia de Magoito 

- Eco-Escolas: Alunos participantes no Eco-Escolas e no Kids Dive. 

- Objetivos: 

 Promover a literacia ambiental ativa; 

 Educar para a preservação dos ecossistemas e sua bio e geodiversidade; 

 Privilegiar o pensamento crítico na procura de soluções para os problemas que 

ameaçam a saúde do planeta; 

 Incentivar os alunos a assumirem compromissos ecológicos;  

 Desenvolver competências nas áreas de investigação, da comunicação e da 

expressão plástica; 

 Chamar à atenção para a importância da reutilização de materiais, 

nomeadamente para criar trabalhos escolares. 

 

Finalidades e descrição:  

A escola aceitou o desafio para realizar uma maquete do mar, promovido pelo Eco-

Escolas/UHU. Com a ajuda dos biólogos marinhos do projeto Kids Dive, os alunos 

participantes puderam observar atentamente a biodiversidade das poças de maré, na 

Praia de Magoito.  

A construção da maquete nasceu dessa observação e recria um ecossistema 

característico da zona intertidal de uma praia rochosa. Os alunos ficaram espantados 

com a grande variedade de animais observados, entre os quais, crustáceos 

(caranguejos, cracas, percebes) ou moluscos (lesmas, búzios, mexilhões e outros 

bivalves), bem como minhocas de diferentes tamanhos e cores, esponjas, anémonas, 

estrelas e ouriços, pequenos peixes, como os cabozes de várias espécies, e também 

cavalos-marinhos. Para além disso, observaram muitas algas de diversas cores e 

formas. Na verdade, as poças de maré são autênticos jardins subaquáticos, onde uma 

profusão de seres vivos coabita, de acordo com o equilíbrio e as características do 

próprio ecossistema.  

Ao tomar conhecimento desta extraordinária biodiversidade, os alunos tomaram 

consciência dos perigos que enfrentam os ecossistemas com o seu frágil equilíbrio, 

nomeadamente o grave problema do plástico que invadiu literalmente os oceanos. 

Aperceberam-se, assim, de como o próprio futuro da humanidade depende cada vez 

mais da preservação da Natureza. E, atualmente, sobretudo, do mar.   



Materiais utilizados: 

Esta maquete vive essencialmente da técnica da colagem, com colas UHU, e teve como 

suporte um cartão cortado de acordo com as medidas regulamentares. Na sua 

construção procurou-se ainda reutilizar outros materiais, tais como, areia, papel, 

vários tipos de plásticos, palhinhas, palitos de madeira, resíduos de lixo apanhados na 

limpeza da Praia de Magoito, nomeadamente cordas, chinelos, redes e esferovite.  

Para além disso, incorporaram-se na maquete elementos verdadeiros da 

biodiversidade da poça de maré, tais como cracas, mexilhões, búzios e conchas.  

Recriam-se seres vivos característicos do ecossistema observado, como o caboz e o 

cavalo-marinho (pasta de moldar), a lesma e os ovos de raia (sacos de plástico), o 

caranguejo (pasta de moldar e fios elétricos), a minhoca (fios elétricos), o ouriço-do-

mar (esferovite e palitos de madeira), as estrelas-do-mar (garrafas de plástico). Com 

cordas e palhinhas recriaram-se as algas e as anémonas do jardim subaquático, com 

esferovite e papel endurecido com cola de madeira, as rochas.  

Utilizou-se ainda tinta para pintar alguns dos elementos supra citados. 

Para lembrar o peso da ameaça do plástico sobre os oceanos, criaram-se três peixes a 

partir de embalagens de plástico e cordas, outro, a partir de um canudo em cartão. 
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