
A Pequena Sereia | Visita de Estudo da Escola Nº 2

Nos dias 19 e 20 de janeiro, os alunos da Escola EB Nº2 de Abrantes deslocaram-se a Lisboa
para realizarem visitas de estudo. As turmas A e B assistiram ao musical infantil “A Pequena
Sereia”, no teatro Politeama. O texto, a música, as luzes, os cenários, os adereços e as
coreografias foram magnificas. Magnifica foi também a mensagen transmitida “ A Pequena
Sereia faz-nos descobrir um mundo onde o sonho não acaba mais mas ensina-nos a ser
corajosos e persistentes para alcançar e continuar a lutar pelos nossos ideais”.

Os alunos das turmas C e D assistiram ao musical “A Incrível Fábrica dos Oceanos”, no
auditório dos Oceanos. Um espetáculo? Sim, mas também uma grande lição de educação
ambiental e cidadania. Com recurso a uma história exemplar e a um cenário mágico
pretendem sensibilizar as crianças (e adultos) para os efeitos devastadores da poluição,
fixando assim a atenção de todos.

Na impossibilidade de apresentar fotografias, dado que não foi permitido o registo fotográfico,
os alunos do 4ºD, através da escrita de um texto coletivo, testemunham a importância desta
incrível “aula” fora do espaço físico da escola.

Visita de Estudo - “A Incrível Fábrica dos Oceanos”

No dia 19 de janeiro fomos a Lisboa, ao Auditório dos Oceanos, ver o musical infantil “A

Incrível Fábrica dos Oceanos”. O tema desse musical era os oceanos e o território marítimo

português.

Contava a história do Vasco e da bióloga Pat Sardinha que queriam salvar dois pinguins que,

devido às alterações das correntes marítimas, foram levados para o território marítimo

português e corriam perigo de vida. Longe das águas geladas da Antártida, onde habitam, os

pinguins não conseguiriam sobreviver. A acumulação de plásticos nos oceanos e o

aquecimento global poderiam estar na origem destas alterações e do afastamento dos

pinguins para outros mares.

O Vasco e a Pat tentaram restabelecer o equilíbrio dos mares e dos oceanos e acabar com a

poluição. Para isso contaram com a ajuda de alguns organismos marinhos que trabalham na



“incrível fábrica dos oceanos”: o polvo, a manta, a alga azul, a ermita e a tartaruga. Todos eles

limparam os oceanos, reduzindo a poluição e produzindo mais oxigénio.

Com esta história aprendemos que não podemos poluir os mares e os oceanos e temos que

respeitar o nosso Planeta, pois sem eles não haverá vida.

Texto coletivo - 4º ano


