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Espaço Azul

Um enorme 
obrigado 

aos nossos 
fantásticos 

colaboradores!

O Dia do Oceano para as Escolas é 
o dia perfeito para celebrar todos 
os espaços azuis. Todos os anos 
juntamos um fantástico grupo 
de formadores em matéria de 
oceanos para criar um dia repleto 
de atividades divertidas e aulas 
para escolas de todo o mundo. Dá 
uma olhadela no nosso site para 
mais informações.

Um espaço azil é qualquer espaço 
ao ar livre que contenha água. 
Por exemplo: praias, rios, lagos, 
riachos, canais, pântanos.

Mapas de memórias ajudam-nos a compilar todas as nossas coisas favoritas 
sobre um determinado sítio. Começamos por desenhar um mapa normal de 

um lugar e depois adicionamos memórias, experiências, lugares e aquilo que 
é importante para nós.

Pensa no espaço azul mais próximo de ti (se o puderes visitar para criar o 
mapa de memórias - ainda melhor!)

Começa por desenhar o teu mapa com uma descrição do espaço e quaisquer 
dos seus aspetos chave.

Dá um pouco de tempo a ti mesmo para pensar. O que é que viste, sentiste, 
cheiraste, ouviste? Que seres vivos é que lá estavam (plantas, animais, etc.)? 
Quem lá estava contigo? O que é que fizeram lá?

Adiciona as memórias ao mapa - podes adicionar-lhe velhas ou novas 
memórias. Estas podem ser simples desenhos, ícones ou palavras (ou uma 
combinação dos três). Podes acrescentar notas ao lado para adicionares 
mais detalhes se quiseres.

Partilha o teu mapa com a tua família, amigos e connosco! Pede a um adulto 
que te ajude a enviá-lo para o nosso site ou através do nosso código QR.

O significado e as emoções que 
atribuímos a um determinado 
lugar. À medida que este cresce 
e se desenvolve, influencia as 
nossas ações e há uma maior 
probabilidade de cuidarmos do 
nosso ambiente e nos tornarmos 
guardiões do nosso espaço azul.

Sensação de 
familiaridade

Mente Azul
A ciência que mostra que estar nas 
proximidades da, na ou debaixo 
de água pode tornar-te mais feliz, 
saudável, mais presente e melhor 
no que fazes.

Como fazer um 
mapa de memórias

Três termos 
úteis :

Sabias que…?
Sabias que podes ser um defensor 
dos oceanos mesmo vivendo no 
interior? Todos os nossos canais 
aquáticos vão dar ao oceano - 
portanto, todo o riacho, rio, canal 
encontra o mar. Cuidarmos do 
nosso espaço azul mais próximo, 
independentemente do quão longe 
vivemos da costa, significa que 
estamos a cuidar do oceano.

www.worldoceanday.school



Criar seu mapa 
de memória

  nome : .........................................

  escola : .....................................


