
 LEITURAS COM PERFIL | DIA NACIONAL DO MAR 16 de novembro 

 No âmbito desta atividade, iremos propor leituras em articulação com os domínios de Educação 

para a Cidadania e as áreas de competências do Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

Contextualização 
- Domínios Cidadania: Desenvolvimento Sustentável, Educação Ambiental, Saúde; 
- Áreas de Competências do Perfil do Aluno: Linguagens e Textos, Bem-estar, Saúde e Ambiente.  
 

 Hoje, 16 de novembro, celebramos o Dia Nacional do Mar, data que tem origem na "Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar", que entrou em vigor a 16 de novembro de 1994 e que 
Portugal ratificou em 1997. 
 

Eis a nossa sugestão de leitura: 
 

Plasticus Maritimus - Uma espécie invasora 
de Ana Pêgo e Isabel Minhós Martins; Ilustração: Bernardo P. Carvalho  
edição: Planeta Tangerina, março de 2019 

 

Quando era pequena, a bióloga Ana Pêgo não brincava no quintal, mas quase 

sempre na praia. Fazia passeios, observava as poças de maré e colecionava 

fósseis. À medida que foi crescendo, apercebeu-se, porém, de que uma nova 

espécie invasora se tornava cada vez mais comum na areia: o plástico. 

 

Para melhor alertar para as suas consequências na vida do planeta, Ana 

decidiu colecionar e dar um nome a esta espécie. Chamou-lhe Plasticus 

Maritimus, e desde então nunca mais lhe deu tréguas, iniciando um projeto de 

sensibilização para um uso mais sensato dos plásticos. 

 

Inspirado neste projeto, este livro contém informação sobre a relação entre o 

plástico e os oceanos. Inclui também um guia para preparar idas à praia, com 

o objetivo de colecionar e analisar exemplares desta espécie.  

Objetivo: motivar para a mudança. O Plasticus maritimus merece ter os dias 

contados! 

 

A cada hora que passa, mil toneladas de plástico vão parar aos oceanos. O 

equivalente a um camião cheio de plástico, por minuto! 

Já é tempo de fazermos alguma coisa. 

     Ao longo da semana, poderás ainda assistir aos vídeos da série Plástico, o novo continente. da TVI24 e  

informar-te mais sobre estas temáticas na exposição Agenda 2030- Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável. 

Voltaremos em breve! 
Obrigada pela vossa colaboração! 
A equipa da Biblioteca 
 

 

 

https://www.wook.pt/autor/ana-pego/4487755

