
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1º CAPÍTULO: ANNA JULIA, LAURA, CLARA, MARIA RITA 

     Em um dia ensolarado, depois da escola, Antônio e Joaquim decidiram 

andar de bicicleta na orla da praia e se depararam com um anúncio da ONG 

“Mares Limpos”, que propunha um concurso com o seguinte tema: “Fiscais 

da Natureza”. O vencedor teria direito a uma viagem no maior navio da 

ONG, o Esperanza, por dez dias. 

      Os garotos ficaram empolgados com o concurso e pediram ajuda para o 

professor Cadu, de Ciências. Ele sugeriu aos alunos que trabalhassem com o 

descarte de óleo de cozinha devido às graves consequências do descarte 

incorreto desse tipo de resíduo. 

     Diante disso, o professor e os alunos pediram a autorização do diretor, e 

rapidamente acessaram o site da ONG e fizeram a inscrição do concurso. Os 

três estavam muito animados.  

      No dia seguinte, Antônio e Joaquim passaram por todas as salas de aula 

pedindo aos alunos que levassem em garrafas PET, o óleo de cozinha 

utilizado nas casas deles e que seria jogado fora. 

 

2º CAPÍTULO: GIOVANNA SANTILLO, JÚLIA BUTTLER, JÚLIA 

VASCONCELOS, FLÁVIA, SOPHIA FURBETTA 

      Depois de uma semana, os alunos levaram as garrafas PET cheias de óleo 

de cozinha para o colégio. O professor Cadu dividiu os alunos do 6ºano no 

laboratório e ensinou a eles como transformar o óleo de cozinha em sabão. 

       Cadu explicou à turma que o sabão é menos prejudicial ao meio 

ambiente que o descarte do óleo. Mas chamou a atenção deles para a 

quantidade necessária de soda cáustica. 



       A aula foi um sucesso. Antônio e Joaquim fotografaram e registraram 

tudo para enviar ao concurso “Fiscais da Natureza”. 

      Além disso, os alunos inauguraram um ponto fixo de coleta no colégio 

para que os moradores da região pudessem levar o óleo usado em casa. 

 

3º CAPÍTULO: CAMILLE, MIRELA, VICTOR 

       Dias depois, finalmente saiu o vencedor do concurso.... 

       Reunidos na praia, o professor Cadu, Antônio e Joaquim receberam de 

funcionários da ONG a notícia de que tinham sido os vitoriosos. Os 

funcionários os elogiaram muito e entregaram a eles certificados de “Bom 

Cidadão” e um envelope com as instruções sobre a viagem. 

        Antônio e Joaquim ficaram muito emocionados que correram para 

abraçar o professor Cadu. 

     De malas prontas, a última e indispensável etapa antes da viagem foi os 

três viajantes se vacinarem contra a febre amarela. 

 

4º CAPÍTULO: JOÃO PEDRO, RENATO 

     A despedida no porto foi rápida. Os pais de Antônio e Joaquim estavam 

apreensivos, mas sabiam que seus filhos embarcariam por uma boa causa e 

que logo estariam de volta. O professor Cadu se despediu de seus familiares, 

assim como alguns integrantes da ONG e cientistas.  

      Já no navio, os garotos ficaram impressionados. O Esperanza é um 

grande navio, com 72 metros de comprimento e uma velocidade máxima de 



16 nós. Antônio fotografava cada detalhe, enquanto Joaquim e o professor 

Cadu davam início às anotações no “Diário de Bordo” que levavam consigo. 

     Distantes da costa, o presidente da ONG comunicou que estavam indo em 

direção a Portugal, navegariam perto das ilhas da Madeira e Açores, onde 

poderiam observar algumas espécies de tartarugas marinhas. 

 

5º CAPÍTULO: ERIK, LUCAS 

     Após alguns dias de uma intensa viagem, o navio Esperanza chegou à ilha 

da Madeira. Alguns mergulhadores vestiram os equipamentos de segurança e 

entraram na água. De repente, um dos mergulhadores voltou com a primeira 

tartaruga marinha. Todos ficaram emocionados. 

      Mas, infelizmente, foram encontrados marcas de anzóis e outros 

ferimentos nela. Além disso, com a ajuda de uma pinça foi retirado de uma 

das narinas da tartaruga um canudo de plástico. Ela parecia sentir dores e 

quem estava lá não conseguiu segurar as lágrimas. 

       Depois de cuidada, a tartaruga foi devolvida ao mar. Um pesquisador 

explicou a Antônio e Joaquim que cenas como aquelas, eram cada vez mais 

comuns. E que muitas tartarugas encontradas mortas tinham enormes 

quantidades de plástico no estômago. Os garotos ficaram chocados.  

       Diante disso e da grande quantidade e variedade de lixo encontradas 

nas águas, o professor concluiu que os oceanos pediam socorro. 

 

 

 



6º CAPÍTULO: LAÍS, LUIZ 

       Durante a viagem, os meninos conversaram sobre o sério e belo trabalho 

da ONG e comentaram a importância de existirem pessoas preocupadas com 

o meio ambiente. 

       E mais uma vez, Antônio, Joaquim e Cadu presenciaram algo muito 

decepcionante: uma enorme mancha de sangue na água. Infelizmente, uma 

linda e imensa baleia estava com um arpão em seu corpo.  

      Graças a um dos veterinários a bordo, o arpão foi retirado da baleia.  

Como o ferimento foi superficial, logo a baleia se recuperou para a alegria 

de todos. Tudo foi registrado no Diário de Bordo. 

       Cada vez mais, os garotos e o professor concluíram que o meio 

ambiente estava pedindo socorro!  

 

7º CAPÍTULO: BEATRIZ CHIU, MARISA 

       Alguns dias depois, o Esperanza estava no Oceano Índico para fazer uma 

limpeza nas águas.  

      Formou-se uma força-tarefa, com todos ajudando. Cordas, redes e linhas 

de pesca ilegais foram recolhidas. Itens criminosos de captura de peixes 

foram retirados da água e colocados no Esperanza. 

       De repente, um enorme cardume de peixes que estava preso em uma 

das armadilhas foi solto.  

      Mergulhadores, pesquisadores, enfim, todos aplaudiram aquela cena 

emocionados. Finalmente, os peixes estavam livres. 

        Apesar da maldade humana, tudo acabou bem. 



8º CAPÍTULO: LORENZO, SOPHIA DIAS, VINÍCIUS 

         A viagem seguiu e logo chegaram ao último destino:  Amazônia. Os 

garotos não acreditaram que, depois de dias tão cheios de novidades e de 

atividades, estavam sobre o recife de corais da Amazônia. 

        O professor Cadu ficou muito empolgado e explicou a Antônio e 

Joaquim que o recife de corais da Amazônia foi uma descoberta 

impressionante para os cientistas por verem que a natureza encontra saídas 

para a vida em regiões que parecem inóspitas. 

         Os corais recém-descobertos, eram considerados algo improvável, mas 

sobrevivem na região onde o Rio Amazonas encontra o mar. 

        Enfim, os corais são verdadeiros tesouros naturais!   

 

9º CAPÍTULO: LAYZA, MARIANA BRAZIL, VITÓRIA 

          De volta para casa, Cadu e os garotos recordaram com muita emoção 

e satisfação tudo que viveram a bordo do navio Esperanza. 

          O professor disse a Antônio e Joaquim que todos os aprendizados ao 

longo da viagem não poderiam ficar apenas para eles, mas deveriam ser 

compartilhados com muitas pessoas. 

         Finalmente chegaram ao porto. Amigos e familiares aguardavam 

ansiosamente por eles.  

         Enquanto os meninos abraçavam seus pais, alguns repórteres os 

fotografavam. Eles ficaram surpresos com tantos flashes. E é claro que 

Antônio e Joaquim pararam por uns minutinhos e conversaram sobre suas 

experiências com os repórteres. 



10º CAPÍTULO: GIOVANNA CHECHETTO, SOPHIA SÁ 

          Algum tempo depois de estarem de volta, o professor Cadu propôs aos 

garotos que publicassem um livro de imagens com as fotografias feitas ao 

longo da viagem. Dessa forma, o livro denunciaria a situação lamentável dos 

animais e do meio ambiente. 

         As imagens de alerta mostrarão um pedido desesperado de socorro dos 

mares e dos animais. 

        Antônio e Joaquim ficaram entusiasmados com a proposta do professor. 

E, no dia seguinte, começaram a separar as imagens, tudo o que foi 

necessário para o lançamento do livro. 

       Tudo já pronto, o professor Cadu recebeu o primeiro exemplar do livro: 

“O oceano pede socorro! ”. 

 

11º CAPÍTULO: BEATRIZ SILVA 

       O professor ficou tão emocionado com o livro que sugeriu aos garotos 

uma exposição beneficente de fotografias no colégio. O dinheiro arrecadado 

com os ingressos dos visitantes seria destinado a uma ONG de proteção 

animal do bairro. 

      O diretor e os alunos adoraram a ideia do professor Cadu. 

       E como já era de se esperar, a exposição foi um sucesso. Uma grande 

quantia de dinheiro foi arrecadada e todos ficaram satisfeitos. 


