AVENTURA ABRIL / 2022
SOCIOAMBIENTAL
BIRDWATCHING

OBJETIVO
A partir de uma atividade de ciência cidadã, conhecer a fauna ao redor da
escola, evidenciando a importância de conservá-la.

CONHECER E COMPREENDER
O termo “birdwatching'', traduzido para o português como “observação de
pássaros” ou ainda “passarinhar”, está cada vez mais popular entre adultos
e crianças do mundo todo. Essa prática é realizada desde o século XVIII,
por pesquisadores e naturalistas que se arriscavam em expedições pelas
florestas para coletar o máximo de informações sobre as aves. Hoje, o
universo dos passarinheiros é mais amplo e os observadores, em sua
maioria, não são biólogos e ornitólogos.

Ornitólogo é um biólogo
especializado em ornitologia,
que é o ramo da zoologia
dedicado ao estudo das aves.

CONHECER E COMPREENDER
O Brasil é um país mega biodiverso, isso quer dizer que ele abriga milhares
de espécies de plantas e animais. Porém, com a exploração desenfreada de
seus recursos naturais e desmatamento, o ambiente onde as aves fazem
seus ninhos e buscam comida está desaparecendo, levando cada vez mais
esses e outros animais a entrarem na lista de espécies ameaçadas de
extinção. Além disso, há a caça, domesticação e comércio ilegal de animais
silvestres, que retiram os animais de seu habitat.
Nesse contexto, a observação de aves vem conscientizando seus
praticantes sobre a importância de proteger os fragmentos remanescentes
de área natural e a fauna. Mais do que uma atividade de lazer, o ato de
passarinhar gera dados científicos e contribui com a conservação da
biodiversidade. Saiba mais aqui.

MÃO NA MASSA: CAçadas fotográficas
Observar a natureza pode ser divertido, inspirador e educativo. Existem
aplicativos que coletam fotos de animais para o estudo da sua ocorrência e
contam com a ajuda de diversos usuários. Você pode usar uma dessas
ferramentas para realizar uma "caçada fotográfica" de aves, usando o app
eBird. A ideia é fotografar os pássaros que forem encontrados na natureza e
fazer o registro na plataforma. Depois, é só aprofundar a pesquisa,
conhecer os outros locais de ocorrência das espécies, hábitos alimentares,
reprodutivos e até migratórios.
Professores(as) têm aqui uma super dica de atividade ao ar livre para
fazer com os alunos. Neste vídeo você encontra dicas valiosas para
começar a passarinhar por aí.
Outra dica para futuros passarinheiros é o site Wiki Aves, que promove a
comunicação e troca de informações entre observadores de aves, além de
ser uma ótima fonte de pesquisa para quem está começando.
Veja como passarinhar transforma as pessoas.

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
Esta edição da Aventura Socioambiental aborda metas que estão
estabelecidas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Saiba mais sobre o ODS 15
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