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ADIVINHAS 

ANIMAIS MARINHOS 



QUEM SOU EU? 
 

2 
 

 
Sou simpático, 

mas muito tímido, por 

isso é que não me vês 

com facilidade.  

Sou um peixe, mas não 

pareço um peixe.  

Pareço um cavalo, mas 

não corro nos campos, 

nado na água.  

A minha casa são as 

ervas marinhas.  

 

 

 



QUEM SOU EU? 
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Vivo dentro de água e 

posso ser comprida ou 

curta, fina ou grossa. 

Posso ser verde, 

castanha ou vermelha e 

podes ver-me fixa às 

rochas ou a boiar na 

água quando vais molhar 

os pés. Sou o alimento 

preferido de muitos 

animais marinhos.  

 

 

 



QUEM SOU EU? 
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Sou um bivalve e vivo 

dentro de uma concha 

escura. Podes ver-me 

preso às rochas, 

especialmente na maré 

vazia. Dizem que sou 

muito apetitoso e faço 

parte do prato “arroz de 

marisco”.  

 

 

 

 

 



QUEM SOU EU? 
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Tenho uma carapaça e 

muitas pernas. Pareço 

uma aranha, mas não 

sou. Sou um crustáceo. 

Em vez de andar em 

frente, ando para os 

lados.  

 

 

 

 

 

 

 



QUEM SOU EU? 
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Tenho muitas escamas e 

sou um peixe pequeno. 

O meu corpo é comprido 

e brilhante. Não gosto de 

viver sozinha, por isso 

nado em cardume. Sou o 

prato preferido nos 

Santos Populares.  

 

 

 

 

 

 



QUEM SOU EU? 
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Sou um peixe, mas não 

tenho ossos. Tenho 

cartilagem, como aquela 

que tu tens nas tuas 

orelhas e no teu nariz. 

Vivo junto ao fundo do 

oceano e sou da família 

dos tubarões. O ser 

humano gosta muito de 

mim na caldeirada.  

 

 

 

 



QUEM SOU EU? 
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Sou um peixe muito 

grande. Dizem que sou 

perigoso, mas eu não 

ataco pessoas. Sou um 

predador de topo muito 

importante na cadeia 

alimentar dos oceanos. 

Sou famoso e apareço 

muitas vezes em filmes.  

 

 

 

 

 



QUEM SOU EU? 
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Tenho oito braços e dois 

tentáculos. Tenho uma 

concha interna, por isso 

não a vês. Quando sinto 

uma ameaça deito tinta 

escura para despistar o 

meu predador. Não sou 

um peixe, sou um 

molusco porque o meu 

corpo é mole. O ser 

humano gosta de mim 

com e sem tinta.  

 

 



QUEM SOU EU? 
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Tenho uma cabeça muito 

grande e oito braços 

com muitas ventosas. 

Gosto de me esconder 

dentro de buracos ou 

dentro de objetos 

esquecidos no fundo do 

mar. Consigo mudar de 

cor, como o camaleão. 

Não sou um peixe, sou 

um molusco porque o 

meu corpo é mole.  

 

 



QUEM SOU EU? 
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Sou muito simpático e 

divertido. Não sou um 

peixe! Sou um mamífero 

marinho porque tenho 

pelos, maminhas e 

respiro fora de água. Eu 

e os meus amigos 

vivemos no Estuário do 

Sado, na Arrábida. As 

crianças gostam muito 

de me ver e de brincar 

comigo.  

 

 



QUEM SOU EU? 
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Tenho cinco braços com 

muitos espinhos. Podes 

ver-me nas pocinhas de 

água, junto às rochas. 

Sou muito bonita, mas 

não deves levar-me para 

casa. Pareço uma 

estrela, mas não vivo no 

céu. Vivo no oceano, 

mas não sou um peixe. 

Sou um equinoderme.  

 

 

 



QUEM SOU EU? 
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Tenho bico e muitas 

penas. Sou uma ave e 

gosto de comer peixe. 

Podes ver-me a voar 

pelo céu e a descansar 

nas falésias.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



QUEM SOU EU? 
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