
Oficina educativa 
Sessão de duas horas orientada para o conhecimento dos 
tubarões enquanto arquitetos da vida marinha 

Existem centenas de espécies diferentes de tubarões no oceano.                          
Os tubarões são predadores de topo nas cadeias alimentares e, por essa razão, 
regulam todas as redes tróficas que habitam. Ao fazê-lo, desempenham uma 
função essencial para o equilíbrio dos ecossistemas marinhos, tal como os 
conhecemos hoje.                                                                                                     
Sabermos como são e como se comportam é essencial para desenvolvermos um 
novo olhar sobre estes animais extraordinários. 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Quem somos 
Somos uma 
Associação sem fins 
lucrativos dedicada 
à educação 
ambiental marinha.  

A nossa visão 
É o conhecimento 
do papel dos 
tubarões no 
equilíbrio da 
biodiversidade. 

A nossa missão 
Educar para a 
recuperação e 
conservação dos 
habitats marinhos.

TUBARÃO BRANCO 
Famoso desde o filme 
de Spielberg, ganhou 
erradamente uma má 

reputação.
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TUBARÃO AZUL 

Um dos mais 
conhecidos e ainda dos 

mais pescados de 
todos os tubarões.
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TUBARÃO ANJO 

Pela forma do seu 
corpo é um dos 

tubarões em maior 
perigo de extinção. 
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Plano da oficina: 
Introdução  

- Apresentação de algumas espécies de 
tubarões através de cartões com imagens 
e informação sumária, acessível a cada 
faixa etária.  

Conhecimento do grupo  

- Perguntas e respostas que conduzam a 
uma imagem mais realista dos tubarões e 
da sua importância para a conservação 
dos ecossistemas marinhos. 

Atividade Prática  

- Criação de desenhos de descoberta da 
anatomia de diferentes espécies de 
tubarões.  

Conclusão  

- Diálogo colaborativo de fecho da oficina 
com auscultação e sugestões práticas de 
comportamentos conservacionistas dos 
alunos participantes.                                                               
       
          
Contacto:  seiportugal@sharksinstitute.org  

“O conhecimento só tem 
valor quando é 
partilhado.” 

Condições de realização da oficina ‘A arte dos 
Tubarões’: 

- Alunos do 1º e 2º Ciclos (até ao 6º ano) 

- Grupos-turma até 30 alunos 

- Disponibilidade de materiais de desenho e 
pintura (folhas A3 e lápis de cera ou 
marcadores) 

- Espaço adequado à atividade com mesas e 
cadeiras 

- Custo de cada oficina: 100€
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CONHECER - AMAR - PROTEGER 
“Pessoalmente, acredito que o melhor que podemos fazer pelo nosso 
planeta é ajudar a preparar as gerações futuras para viver num 
ambiente sustentável. Quando desenvolvemos atividades com a SEI 
Portugal, acreditamos que tocamos a consciência de cada um, de 
múltiplas e diversas formas. 
Quando perguntamos aos participantes o que aprenderam depois 
de uma atividade, todos são unanimes: dizem que se sentem mais 
confiantes para falar sobre tubarões e que mudaram a sua perceção 
sobre estes importantes animais.” 
- Fernando Reis, Presidente da Associação SEI Portugal


