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Guia de Utilização  

para as crianças 

Contexto: 

O Concurso Internacional: 'Ocean Flag – Vamos dar uma cara ao Oceano' é realizado como parte de 

uma iniciativa de educação infantil que pretende desenvolver a consciência para a importância de um 

comportamento ambiental responsável e sensibilizar as crianças  para se tornarem adultos 

responsáveis e agentes dinâmicos da mudança na nossa sociedade. Factos pertinentes e actuais sobre 

os desafios que o nosso Oceano enfrenta hoje, são ferramentas fundamentais para preparar as 

crianças a tomarem uma acção futura responsável nas suas comunidades e, assim, reforçar a sua 

participação na proteção, preservação e melhoria dos recursos naturais que nos unem a todos. 

Participantes: 

O Concurso Internacional Ocean Flag é aberto a todas as crianças dos 6 aos 12 anos. 

Regras Básicas: 

Os desenhos devem reflectir mensagens sobre a importância da conservação do oceano. Podem ser 

planeadas e desenvolvidas actividades para sensibilizar a temática antes do início do período de 

submissão.  

Os desenhos devem ser realizados em tamanho A4 ou carta. Importa lembrar que poderão ser usados 

para posters, emblemas, e bandeiras. Encorajamos a utilização de cores brilhantes e fortes. Podem ser 

utilizados qualquer tipo de materiais na sua construção, como: canetas, lápis, tintas, crayons. Podem 

também ser utilizados programass de edição gráfica. 

Os desenhos deverão ser originais. É importante usares a imaginação e divertires-te durante o 

processo! Não te esqueças de ler o regulamento completo antes de submeteres o teu desenho. 
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Prazo e apresentação das candidaturas 

O prazo para submeteres o teu desenho termina a 30 de Setembro de 2013. Envia-o através do 

formulário on-line com todos os detalhes necessários e clica no botão Enviar. Por favor, nota que, 

apesar da submissão ser feita eletronicamente deves manter a ilustração original num lugar seguro 

como forma de poder exigir o original no caso de seres seleccionado. 

Tratamento dos desenhos e propriedade intellectual 

Todas os desenhos serão tratados pelos organizadores e deverão tornar-se da sua propriedade legal. 

Os organizadores têm o direito de publicar, exibir, imprimir ou distribuir os desenhos através de 

qualquer media. 

FAQ 

Aqui podes encontrar algumas das peguntas mais frequentes: 

a) Como será usado o meu desenho? 

Este projecto desenvolverá uma série de materiais educacionais para crianças, jovens, professors e 

jovens líderes. Os desenhos que vamos receber, serão usados para actividades de sensibilização, sob a 

forma de emblemas, logos, posteres, publizações e T-shirts, para a iniciativa “Vamos dar uma cara ao 

Oceano” . O teu desenho poderá ainda ser usado em publicações da Ocean Flag. 

b) Quando preciso submeter o meu desenho? 

Até 30 de Setembro de 2013. 

c) Quando serão anunciados os vencedores? 

Os vencedores serão anunciados no Dia Internacional da Solidariedade – 20 de Dezembro de 2013. 

d) Quais serão os prémios? 

Se fores o vencedor, terás acesso ao voucher “uma noite com os tubarões” oferecido pelo Oceanário 

de Lisboa, assim como um certificado official Ocean Flag e aos nossos produtos. Mesmo sem venceres 

o concurso, o teu desenho poderá ser usado em exibições internacionais que decorrerão da realização 

do concurso. 
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e) O que é a Conservação do Oceano? 

A conservação dos oceanos é a protecção das espécies e dos ecossistemas marinhos. Trata-se da 

proteção e recuperação de espécies, populações e habitats. O tema também aborda a mitigação de 

actividades humanas como a sobrepesca, a destruição do habitat, poluição, espécies invasoras, a 

remoção das barbatanas de tubarão, a caça, a acidificação dos oceanos e o aquecimento global. 

f) Porque é o Oceano importante? 

Aqui estão algumas curiosidades: 

 Cada segundo que respiramos vem do oceano 

 O Oceano regula o clima tornando a vida possível na Terra  

 A maior percentagem de proteína do mundo consumido por pessoas, vem do peixe 

 Embora existam centenas de milhares de formas de vida marinhas conhecidas, há muitas que 

ainda estão por ser descobertas, alguns cientistas sugerem que podem ser realmente milhões  

 A Corrente do Golfo é a grande responsável por manter a Europa Ocidental quente, uma 

mudança na Corrente do Golfo poderia alterar drasticamente o clima no norte da Europa, com 

uma caída drástica da temperatura 

 Cerca de metade da população do mundo vive em zonas costeiras, e as empresas que exploram 

o oceano contribuem com mais de US$ 500 biliões para a economia mundial 

Estes são apenas alguns dos muitos factos sobre porque o oceano é importante para nós. Vamos 

compartilhar o conhecimento e agir! 

g) Inquéritos 

Para mais informação envia-nos um email para: whatis@oceanflag.org 

Sê parte da onda de mudança! 

Encoraja os teus amigos a saber mais e refletir sobre o oceano, a sobrepesca, a poluição, a acidificação 

do oceano, o aquecimento global, a destruição do habitat e os numerosos meios de subsistência e 

diversidade cultural associados ao Oceano. Discute o que o Oceano significa para as pessoas. 

mailto:whatis@oceanflag.org


 Ocean Flag © All Rights Reserved   
 

 

Pá
gi

na
4 

Aprende, age e compartilha.  Estes são os três princípios para inspirar os jovens ao teu redor. Vai e dá 

a este projecto uma voz e, não te esqueça que o mais importante desta iniciativa, é dar-lhe uma cara! 

 

- A Equipa Ocean Flag 

.   

 


