Seja bem-vindo! Obrigado por dar o primeiro passo para se tornar um
Agente Mirim Ambiental. Fazer parte dessa equipe significa que você
está empenhado em proteger o oceano e as criaturas que nele vivem.
Obrigado por ter assumido este compromisso.
A Sea Shepherd é a principal organização que promove a conservação
de baleias, golfinhos, tubarões, focas, tartarugas e outros animais
marinhos. Você é uma das milhares de crianças em todo o mundo que
fazem a diferença nos nossos bairros e escolas.
Obrigado por se preocupar tanto e por tornar o esforço da Sea Shepherd
mais forte. Somos um grupo de indivíduos que ama o oceano e os
muitos animais que o chamam de lar.

Os animais marinhos precisam da sua ajuda
Obrigado por atender o chamado

O Que é A
SEA SHEPHERD?

LOGO ORIGINAL

LOGO DOS AGENTES MIRINS AMBIENTAIS

SEA SHEPHERD
A Sea Shepherd Conservation Society (SSCS) é uma organização internacional sem fins
lucrativos para a conservação da vida selvagem marinha. A nossa missão é conservar e
proteger ecossistemas e espécies, pondo fim à destruição do habitat e ao abate da vida
selvagem nos oceanos.

TUBARÕES SÃO MANEIROS!!

TUBARÕES
Os tubarões têm estado no topo da cadeia alimentar oceânica, mantendo os nossos
mares equilibrados há cerca de 450 milhões de anos. Sem os tubarões, os oceanos ficarão
muito doentes. Pinte estes tubarões e partilhem conosco seus desenhos no Facebook e no
Instagram. Nós adoramos tubarões!

VOCÊ ME CONHECE?

CAPITÃO PAUL WATSON
"Tive a honra de servir as baleias, os golfinhos, as focas - e todas as outras criaturas
desta Terra. A beleza, inteligência, força e espírito desses animais me inspiraram.
Estes seres falaram comigo, tocaram-me e eu fui recompensado com muitas amizades
de diferentes espécies" - Capitão Paul Watson

BRASÃO DOS
AGENTES MIRINS AMBIENTAIS

BRASÃO JOLLY ROGER
A Sea Shepherd investiga, documenta e toma medidas, quando necessário para expor e
enfrentar atividades ilegais no alto mar. Ao proteger o nosso oceano, a Sea Shepherd
trabalha para garantir a sobrevivência da vida selvagem para as gerações futuras.

BRASÃO DA SEA SHEPHERD
CONSERVATION SOCIETY

BRASÃO CLÁSSICO
A Sea Shepherd investiga, documenta e toma medidas, quando necessário para expor e
enfrentar atividades ilegais no alto mar. Ao proteger o nosso oceano, a Sea Shepherd
trabalha para garantir a sobrevivência da vida selvagem para as gerações futuras.

A FROTA DE NETUNO
m/V JOHN PAUL DEJORIA

m/V FARLEY MOWAT

SEA SHEPHERD

m/V SHARPIE

S EA SH E PH E R D . O R G. b r

NOSSA FROTA
Os nossos 3 navios da guarda costeira têm sido fundamentais para a defesa, conservação e proteção da vida marinha.

TUBARÕES SÃO DEMAIS!

pASSO 1: DESEMBARALHE AS PALAVRAS
HLOO.......... - ALRUGE.......... - TAANABRAB.....................
OCBA............... - DAUAC..................

PASSO 2
Combine cada parte com a imagem do tubarão.

1.OLHO 2.GUELRA

3.BARBATANA

4.BOCA 5.CAUDA

HORA DO ALMOÇO COM
UM GIGANTE GENTIL

O QUE EU DEVERIA COMER HOJE?

COMIDA DE TUBARÃO BALEIA
Você sabia que o tubarão-baleia é o maior peixe vivo? Sim, ele é! Apesar do seu tamanho
chocante, é um animal tranquilo e brincalhão que pode ser encontrado frequentemente
nadando ao lado de mergulhadores. O tubarão-baleia é um nadador particularmente
lento, com uma velocidade média de cerca de 4 kilometros por hora. Vive em águas
quentes do oceano, em climas tropicais, como o do Brasil.

Resposta: A

ADIVINHE QUEM SOU EU!
POR MAIS QUE EU VIVA NO MAR, EU NÃO SOU UM PEIXE.
POR MAIS QUE EU SEJA UM MAMIFERO INTELIGENTE,
NÃO SOU UM MERGULHADOR

O...?
Curiosidades divertidas dos nossos amigos mamíferos marinhos:
- Emitem sons que tem uma frequência sonora de 120kHz; superior ao que
qualquer humano possa ouvir
- Viajam em grupos familiares
- Conversam entre si utilizando uma série de sons e interação física

QUAL A DIFERENÇA?

SHARPIE

AS 6 DIFERENÇAS DO R/V MARTIN SHEEN
Ajude o capitão Paul Watson e a sua tripulação de voluntários a encontrar as 6
diferenças entre os dois navios para que possam continuar navegando e salvando
vidas marinhas em todo o mundo.
1.Logotipo no navio

2.Nome na vela 3.Cor da Quilha 4.Cor do Bote Salva-Vidas 5.Nenhum Logotipo no Lado 6.Cor da Bandeira

APRENDA A DESENHAR
A VAQUITA
PASSO 1: PRIMEIRO, DESENHE A CABEÇA

PASSO 3: DESENHE A BARBATANA SUPERIOR

PASSO 5: DESENHE O CORPO

PASSO 2: DESENHE O ROSTO.

PASSO 4: FAÇA AS BARBATANAS INFERIORES.

STEP 1: DESENHE O RABINHO.

PARABÉNS! AGORA O SEU DESENHO DA VAQUITA ESTÁ PRONTO!

SALVE A VAQUITA!
A Sea Shepherd tem lutado para salvar o boto Vaquita desde 2015 no Golfo da
Califórnia. É o menor mamífero do mundo, tem menos de 20 deles no mundo e cabe à
Sea Shepherd salvá-los. Sabia que Vaquita em espanhol significa "vaquinha"?

DIVERTIDO PRA
BURRO, OU BALEIA?

BALEIA AZUL- 30 METROS.

BALEIA JUBARTE - 15 METROS.

UM ÔNIBUS - 12 METROS.

bALEIAS SÃO GRANDES PRA BURRO!
As baleias azuis são o maior animal que já viveu na Terra. São mais compridas do que
dois ônibus urbanos. E aqui vai outra curiosidade: Elas não possuem dentes e comem o
menor animal do oceano, o krill. As baleias azuis comem até quatro toneladas de krill
por dia!

LIBErTE O PEIXE
GUIE O PEIXE PARA FORA DA REDE E O AJUDE A ALCANÇAR A LIBERDADE

SOBREPESCA
Em todo o mundo, tantos peixes são pescados pelos pescadores que começaram a desaparecer. Isto significa que em alguns países, espécies de baleias como as orca estão morrendo de fome porque os seres humanos estão capturando muitos peixes. Se comermos
a comida das baleias, o que é que elas vão comer?

ME AJUDE A IR PRA CASA

A

B

C

TUBARÕES PERTENCEM AO MAR!
Infelizmente, os tubarões não estão apenas no oceano. Muitas vezes são utilizados na
alimentação de animais de estimação, batom, protetor solar e até são comidos
acidentalmente como peixe! A carne de tubarão pode ser chamada de cação, salmão-galego
e filé de peixe branco. O óleo de fígado de tubarão também pode ser encontrado em
maquiagens! Ajude o nosso tubarão a ir para o oceano, seguindo a linha certa para casa.

CAÇA-PALAVRAS DO TUBARÃO
ENCONTRE O NOME DAS ESPÉCIES DOS TUBARÕES
A. BALEIA

B. CABEÇA-DE-MARTELO C. PONTAS-BRANCAS
E. BRANCO F. ALOPIAS G. AZUL

P O N T A S B R A N C A S

D. LEOPARDO

A FROTA DE NETUNO
THE R/V MARTIN SHEEN

THE m/V WHITE HOLLY

SEASHEPHERD.ORG

THE m/V BRIGITTE BARDOT

NOSSA FROTA
O R/V Martin Sheen é o nosso único veleiro em toda a frota, o M/V White Holly tem uma
história incrível que remonta à Segunda Guerra Mundial como navio da marinha de
abastecimento e também fez parte da guarda costeira como os nossos outros navios. O M/V
Brigitte Bardot que foi construído para navegar o mundo em 80 dias, mas ele conseguiu em
74 dias. Sim, ele é assim tão rápido!

ILUMINE O DIA DE ALGUÉM
E MOSTRE O QUANTO VOCê
AMA O OCEANO!

NÓS AMAMOS OS ANIMAIS MARINHOS
Pinte o seu animal marinho favorito e também o M/V White Holly mostre para todos
os seus amigos e familiares.

NÓS AMAMOS OS ANIMAIS MARINHOS
Pinte o seu animal marinho favorito e mostre para todos
os seus amigos e familiares.

NÓS AMAMOS OS ANIMAIS MARINHOS
Pinte o seu animal marinho favorito e mostre para todos
os seus amigos e familiares.

NÓS AMAMOS OS ANIMAIS MARINHOS
Pinte o seu animal marinho favorito e mostre para todos
os seus amigos e familiares.

NÓS AMAMOS OS ANIMAIS MARINHOS
Pinte o seu animal marinho favorito e mostre para todos
os seus amigos e familiares.

SEASHEPHERD.ORG

o M/V WHITE HOLLY
Pinte o nosso novo navio M/V White Holly e mostre para
todos os seus amigos e familiares.

SEJA UM HEROI.
NOS AJUDE A
PROTEGER OS
OCEANOS!

