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5.º A

XARROCO, O VIGILANTE!

Este peixe é o xarroco ou peixe-sapo, uma espécie 

nada tolerante à poluição. Onde está, significa que 

a água não está poluída, nem contaminada.

O xarroco põe um número reduzido de ovos,

esconde-os nas plantas e fica enterrado na areia a

guardar os ovos e atento a um eventual inimigo ou

presa.

Esta atitude de vigilância compensa a escassez dos 

ovos, na preservação da espécie.

Este peixe destaca-se pela sua atitude de vigilância

e contribui, assim, para a preservação da sua

espécie, tal como deveria ser preservado o mar e

os seus ecossistemas.

O xarroco tem uma boca muito grande e é um

temível predador. Fiz este peixe assim porque cada

vez que alguém pensar em atirar alguma coisa

para a sarjeta, assusta-se com esta bocarra, que

até pode matar um tubarão, e desiste de o fazer,

não deitando lixo para o chão.
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5.º A

Eu quis desenhar 

este desenho que 

tem uma baleia 

porque, por causa do 

plástico, foram 

encontradas muitas 

baleias mortas.

E este desenho diz 

que temos de 

proteger o mar, para 

os animais não 

morrerem.
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A mensagem que eu 

quero transmitir com 

este desenho é que o 

lixo não é para 

mandar para o chão, 

pois vai parar ao mar 

que é a casa de todos 

os animais marinhos.

Escolhi o búzio para o 

meu desenho porque 

a sua concha 

simboliza proteção e 

é a sua casa e 

ninguém gosta de ter 

lixo ou se sentir 

desconfortável em 

casa.
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Eu escolhi este 

desenho porque o 

polvo tem muitos 

tentáculos e com 

esses tentáculos 

pode apanhar o lixo.

5.º A



A baleia representa 

todos os animais 

marinhos e a grelha 

da sarjeta é a boca do 

animal. Se deitarmos 

lixo para a sarjeta, 

este vai para o mar e 

os animais marinhos 

podem ingeri-lo. Até 

uma baleia, apesar de 

tão grande, pode 

morrer por ingerir lixo 

produzido pelos 

humanos. 

As cores que utilizei 

simbolizam a pureza 

dos oceanos.
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