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RESUMO
O presente projeto científico teve sua origem após um número significativo de alunos
demonstrarem grande preocupação com as tartarugas marinhas que podem morrem
devido à ingestão de lixo plástico existente no mar, principalmente sacolas que
podem ser confundidas com a água-viva que é seu alimento. Após serem
questionados sobre o que gostariam de estudar e pesquisar para nosso projeto
científico, os alunos logo lembraram do projeto do ano anterior em que estudaram
sobre as tartarugas marinhas e que gostaram muito. Demonstraram grande
preocupação com a morte de tartarugas marinhas por comerem plástico achando
que é seu alimento. Os alunos novos na turma esse ano, também ficaram
interessados e comovidos com o assunto. Citaram o lixo que é jogado na rua e seu
caminho até chegar ao mar, provocando a poluição e o mal às tartarugas. Dessa
forma, foi decidido coletivamente estudar e pesquisar mais sobre o assunto,
buscando alguma forma de ajudar fazendo nossa parte, para que menos sacolas
plásticas cheguem ao mar e prejudiquem a vida das tartarugas que nele habitam. A
sacola plástica pode ser a causa de grande número de mortes de tartarugas
marinhas que confundem esse lixo no mar com seu principal alimento, a água-viva.
O número de sacolas plásticas distribuídas por supermercados chega a 66 por
pessoa ao mês, sendo que a maioria é apenas utilizada uma vez. Com as
informações adquiridas nas pesquisas e conversas com biólogos fica clara a
necessidade de informar e conscientizar os alunos e seus familiares sobre a
necessidade de diminuir o uso de plástico, recusar e substituir esse material,
buscando hábitos de vida mais saudável com benefícios para todos que habitam o
planeta Terra e para a manutenção da vida. Com o devido projeto buscou-se que os
alunos conheçam a importância e a necessidade de diminuir o uso de plástico para
preservação do meio ambiente, evitando que o mesmo chegue ao mar podendo
matar tartarugas marinhas além de outros animais que possam confundir o lixo
plástico com seu alimento. Também foi fundamental a conscientização da
necessidade de agirmos tendo atitudes para auxiliar na preservação de nosso
planeta buscando separar o lixo, sempre colocá-lo na lixeira e evitar ao máximo o
uso de sacolas plásticas estimulando seus familiares a sempre usarem sacolas de
pano para levar suas compras.

