
 

Memória descritiva 
 

Ilustração Collage de um ODS 
 

Escalão – 2.º 

 

Escola: CED D. Maria Pia – Casa Pia de Lisboa 

 

Aluna: Leonor da Gama Gonçalves 

 

Idade: 14 anos  

 

APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

A CED D. Maria Pia é uma Escola Azul e têm sido desenvolvidos e 

apresentados vários trabalhos sobre a vida marinha em diferentes 

disciplinas. Ao longo do ano fomos alertados para várias 

problemáticas, entre as quais o excesso de plásticos nos oceanos e o 

impacto que isso tem nos diferentes ecossistemas. 

Assim sendo um dos ODS do nosso CED, e no qual incidiu o meu 

trabalho, é o 14 – Proteger a vida marinha. 

 

 

INVESTIGAÇÃO SOBRE O TEMA 

 

Já tínhamos explorado os diferentes ODS mas numa pesquisa mais pormenorizada sobre o 14  

descobri a importância de: 

 prevenir e reduzir significativamente a poluição marítima de todos os tipos,  

 gerir de forma sustentável e proteger os ecossistemas marinhos e costeiros para 

evitar impactos adversos significativos,  

• minimizar e enfrentar os impactos da acidificação dos oceanos ( as barreiras 

de coral são o exemplo máximo do impacte) 

• regular a extração de recursos, acabar com a sobrepesca e a pesca ilegal,  



• assegurar a conservação e o uso sustentável dos oceanos e seus recursos pela 

implementação do direito internacional, [Convenção das Nações Unidas sobre 

o Direito do Mar]. 

 

1º-  Ilustração em collage, do pictograma representativo do ODS 

 

Os materiais utilizados foram diversificados: revistas, missangas e 

pequenas pedras de bijuteria( reutilização), papel, cartão, tintas, 

uma garrafa de plástico, aparas de lápis e cola."  

 

 

 

2º – Ilustração em collage. 

Foi escolhida a tartaruga marinha para este collage, 

com o objetivo de alertar para desastres ambientais 

que ocorrem no mar, tais como o derrame de petróleo 

ou até mesmo a quantidade de plástico encontrado no 

interior de criaturas marinhas.  

    Os materiais utilizados foram: Cola, fita cola, uma 

garrafa de vidro e a respetiva carica, uma palhinha, lenços de papel, uma luva cirúrgica, 

cartão, pasta de papel, plástico, tintas e um penso para feridas. " 

 

 

 

 

 

 

 


