


Desde 2012 o Projeto Aves de Paraty da Associação Cairuçu tem como objetivo sen-

sibilizar a população, empresários e gestores públicos para a valorização das aves 

livres e do turismo de observação de aves em Paraty. Por meio de ações de educa-

ção ambiental em escolas (Projeto Aves da Minha Escola) e nos CEICs (Centros de 

Educação Integral Cairuçu nas comunidades do Patrimônio, Laranjeiras e Ponta 

Negra), as crianças e jovens aprendem a reconhecer e a valorizar a avifauna, assim 

como preservar a Mata Atlântica. Em paralelo, trabalhos coordenados com os ges-

tores públicos e ações de formação para birdwatching complementam o projeto na 

construção de uma cidade observadora de aves que, num futuro breve, será capaz 

de unir essa riqueza natural com desenvolvimento cultural, social e econômico. 

O Festival Aves de Paraty (FAP) é uma das ações mais importantes desse projeto, já 

incorporado ao calendário anual de eventos da cidade. E chegou à sua 6ª edição em 

correalização com o Sesc Paraty, acontecendo de 13 a 16 de setembro deste ano no 

Largo de Santa Rita  - Centro Histórico.

FAP 2018 E SESC

Esse ano o Festival Aves de Paraty teve como correalizador o Sesc Paraty. O evento 

foi montado no Largo de Santa Rita - Centro Histórico de Paraty em frente a Unidade 

do Sesc Santa Rita. Essa soma de esforços  trouxe muitos elementos positivos para 

o evento não só com o incrementos de estruturas físicas e espaços de grande quali-

dade, proporcionadas pelo uso da Unidade Sesc, mas também com a inclusão de 

atividades culturais complementares à programação do FAP. O Festival Aves de 

Paraty gradece ao Sesc pelo reconhecimento, pelo apoio e por essa correalização 

numa parceria marcada pelo respeito e pelo trabalho em equipe.

SOBRE O FESTIVAL AVES DE PARATY 2018



Pelo sexto ano consecutivo, as atividades educativas do Festival Aves de Paraty fizeram muito sucesso com mais de 800 
estudantes da cidade! Foram elas:
- Desafio das aves;
- Asas pra voar;
- Histórias de passarinho;
- Cine aves;
- Aves coloridas;
- Pic aves;
- Bolas voadoras;
- Cada ave no seu lugar;
- Avistando o manguezal.
Como nos anos anteriores, as atividades foram elaboradas enfocando o conhecimento sobre as aves, a conscientização 
sobre as aves livres e a preservação dos ambientes naturais, e o lazer como ferramenta educativa. E da mesma forma que 
em 2017, as atividades permearam ainda as quatro linguagens trabalhadas regularmente nos programas da Associação 
Cairuçu (meio ambiente, esporte, arte e tecnologia), coordenadas pelo Programa Educação e Meio Ambiente.
No entanto, todas as atividades tiveram conteúdos inéditos em relação aos eventos passados e diferentes estratégias entre 
si neste ano; sendo conduzidas por monitores capacitados (16 pessoas moradoras da cidade, 14 delas remuneradas e 2 
voluntárias).

ATIVIDADES EDUCATIVAS



O grande destaque desse ano foi o Passa-
porte FAP 2018, um livreto didático distri-
buído para todas as crianças e adolescen-
tes contendo as descrições das atividades 
educativas, às quais eram seguidas de 
desafios como numa gincana e no final 
continha ainda alguns passatempos para 
casa envolvendo aves. O Passaporte FAP 
encantou bastante os participantes! Muitas 
crianças voltaram em outros dias para 
terminar de preenchê-lo!

PASSAPORTE FAP 2018



socó-boi-escuro | Tigrisoma fasciatum

O Desafio das aves teve como objetivo sensibilizar sobre o 
impacto humano no dia a dia das aves. A partir de imagens 
impressas representando três tipos de impactos (lixo, desmata-
mento e caça), os estudantes precisavam memorizar e acertar a 
posição dessas imagens formando um trio “causa/consequên-
cia/solução” para cada um dos impactos.  A brincadeira exigiu 
concentração e astúcia da criançada, provocando reflexões que 
associavam atitudes tão comuns e os efeitos negativos que 
podem ter nas aves, além de causar surpresa por soluções sim-
ples e viáveis para reverter os impactos humanos.

DESAFIO DAS AVES



ASAS PARA VOARHISTÓRIAS DE PASSARINHO
A contação de Histórias de passarinho foi um incentivo à prática da leitura e à compre-
ensão de texto, prendendo a atenção de todos, desde as crianças pequenas até os 
jovens. Após escutarem a história que falava de Nino  - um filhote que viveu preso numa 
gaiola por muito tempo  - as crianças responderam no passaporte as charadas sobre as 
espécies de aves, os ambientes e a importância das aves livres para a manutenção das 
florestas.



Outra atividade muito prazerosa no Festival foram as Aves coloridas, com objetivo 
de desenvolver o olhar para as diferenças morfológicas entre as espécies de aves 
através da técnica de colagem.  Os participantes podiam escolher entre três espé-
cies de aves para retratar (savacu-de-coroa, pica-pauzinho-barrado e tiê-sangue 
macho/fêmea) ou inventar uma espécie, utilizando para isso diversos materiais 
(como tecidos, miçangas e lantejoulas) colados em moldes de aves em papel cartão, 
que formaram lindos móbiles levados para casa!

AVES COLORIDAS



CADA AVE NO SEU LUGAR
A atividade Cada ave no seu lugar 
também despertou muito a atenção das 
crianças e adolescentes pela oportuni-
dade de utilizar um computador com 
acesso à internet. 
O objetivo era procurar no site Wiki 
Aves informações sobre três espécies 
de aves (ararajuba, formigueiro-de-ca-
beça-negra e pato-mergulhão), cruzar a 
distribuição geográfica delas entre 
mapas e acertar no passaporte os 
biomas de ocorrência dessas aves 
(Amazônia, Mata Atlântica ou Cerrado). 
Para muitos estudantes, foi a primeira 
vez que fizeram uma pesquisa na inter-
net!



Mais uma vez o Cine aves despertou o interesse da criançada, proporcionando lazer 
e curiosidades sobre as aves. Foram exibidas sequências de curtas para cada faixa 
etária, abordando a vida dos atobás, as construções do joão-de-barro, a conserva-
ção da arara-azul e a dispersão de sementes do palmito juçara pela jacutinga.  Ao 
final dos filmes, os estudantes foram desafiados a responderem algumas perguntas 
no passaporte, conversando em grupo sobre o que assistiram.

CINE AVES



O Pic aves foi também um grande mo-
mento do evento, diversas vezes com filas 
de espera entre as escolas. Um pic ban-
deira adaptado, relacionando quatro aves 
“bandeira” de Paraty (formigueiro-de-ca-
beça-negra, socó-boi-escuro, curicaca e 
garça-azul) com seus respectivos ecossis-
temas (floresta, cachoeira, restinga e 
manguezal). Divididos em equipes, os 
estudantes tiveram que correr, ajudar os 
companheiros, driblar os “adversários” e 
acertar as bandeiras com as aves nos am-
bientes corretos. Muita energia e apren-
dizado nessa brincadeira!

PIC AVES



A atividade Bolas voadoras foi mais um 
desafio para a criançada, pois precisa-
vam arremessar bolas e acertar as 
cestas correspondentes às respostas 
certas para perguntas sobre a alimen-
tação e a reprodução das aves. Estu-
dantes de todas as idades se diverti-
ram bastante arremessando as bolas e 
se surpreenderam com os novos 
conhecimentos sobre as aves.

BOLAS VOADORAS



ASAS PARA VOARASAS PARA VOAR
Asas pra voar foi outra atividade com intenção de sensibilização mas desta vez sobre o 
engaiolamento de aves, um hábito infelizmente ainda muito comum na região. A brin-
cadeira era uma grande pescaria de gaiolas, simbolicamente libertando réplicas de ma-
deira de pássaros locais.  Os estudantes se divertiram nas tentativas com as varas de 
pescar e alguns relataram pássaros aprisionados em casa ou por pessoas conhecidas, 
refletindo sobre essa prática tão cruel com as aves.



ASAS PARA VOARAVISTANDO O MANGUEZAL
Por fim, Avistando o manguezal foi uma experiência incrível para muitas escolas. Através de uma caminha-
da com binóculos, os estudantes puderam vivenciar a riqueza de aves no manguezal e a importância desse 
ecossistema para a avifauna e o equilíbrio ecológico da região.  Os monitores orientavam numa placa as 
características das 20 principais espécies do manguezal da Terra Nova e as crianças precisavam observar 
pelo menos cinco delas, registrando-as no passaporte. No final, todos ganharam o Guia Aves de Paraty de 
2018!

GUIA AVES DE PARATY 2018
VERSÃO 2018



O Festival Aves de Paraty 2018 organizou uma Tenda Institucional para abrigar  três 

importantes instituições/projetos que trouxeram atividades para atendimento das 

escolas e dos demais visitantes do FAP. Contamos com a presença da SAVE Brasil, do 

Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos e do Instituto Butantan.

Saiba mais sobre nossos parceiros institucionais:

SAVE Brasil

A Sociedade para a Conservação das Aves do Brasil (SAVE Brasil) é uma organização 

da sociedade civil sem fins lucrativos, que tem um foco especial na conservação das 

aves brasileiras. A SAVE Brasil faz parte da aliança global da BirdLife International 

presente em mais de 100 países e compartilha suas prioridades, políticas e progra-

mas de conservação, trocando informações, conhecimentos e experiências para 

implementar os objetivos globais da aliança no âmbito nacional, adequando-os às 

necessidades do cenário brasileiro.

Projeto de Monitoramento de Praias

O objetivo do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) é 

avaliar a interferência das atividades de produção e escoamento de petróleo sobre 

as aves, tartarugas e mamíferos marinhos, através do monitoramento das praias e 

do atendimento veterinário a animais vivos e mortos.

Instituto Butantan

O Instituto Butantan é um dos mais importantes centros de pesquisa do mundo, é o 

principal produtor de imunobiológicos do Brasil, responsável por grande porcenta-

gem da produção nacional de soros hiperimunes e grande volume da produção 

nacional de antígenos vacinais, que compõem as vacinas utilizadas no Programa 

Nacional de Imunizações. Desde 2014, por uma iniciativa coordenada pelo Museu 

Biológico do Instituto Butantan, foi criado o Observatório de Aves do Instituto 

Butantan (OA-IBu) que é considerado o primeiro observatório de aves brasileiro.

TENDA INSTITUCIONAL



AVES DA MATA ATLÂNTICA
Essa exposição foi formada por um grupo de 20 fotografias de João Quental. Ele é 
um dos mais conhecidos fotógrafos de aves do Brasil. Possui aproximadamente 
1500 espécies fotografadas e suas imagens ilustram livros e publicações variadas, 
tanto brasileiras quanto do exterior. Ministra workshops na Amazônia e na Mata 
Atlântica, onde ensina técnicas e abordagens para registrar aves em ambientes 
onde, geralmente, é difícil até mesmo visualizá-las. Também é autor do livro "Flores 
do Jardim Botânico do Rio de Janeiro" e do guia "Aves do Rio de Janeiro", e ensina 
fotografia de natureza na Associação dos Amigos do Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro (AAJB-RJ). Recentemente, ampliou seu foco de atuação, fotografando aves 
tanto em outros países da América do Sul, quanto na Índia e na África.

ASAS DO PANTANAL
A exposição “Asas do Pantanal” foi organizada pela EESP Sesc Pantanal, pólo socio-
ambiental do Sesc em Mato Grosso, que atua há mais de 20 anos pela conservação 
da biodiversidade, educação ambiental, turismo sustentável e ação social. A institui-
ção tem como sua principal unidade de atuação a Reserva Particular de Patrimônio 
Natural – RPPN Sesc Pantanal – maior área de conservação particular do Brasil, com 
cerca de 108 mil hectares. Uma das principais frentes de trabalho da RPPN Sesc 
Pantanal é a pesquisa científica e, sendo o Pantanal um dos biomas de maior abun-
dância de espécies da avifauna do Brasil, há importantes contribuições na conserva-
ção das aves e na produção de conhecimento nesta área. Uma contribuição impor-
tante são os estudos realizados com a Arara-azul (Anodorhynchus hyacinthinus), um 
dos animais símbolos do Pantanal. Na época da implantação da RPPN, por volta de 
1998, foram realizados vários inventários da fauna e constatou-se uma baixa ocor-
rência dessa espécie, sendo iniciado então um estudo de longa duração com o obje-
tivo de diagnosticar as causas da baixa ocorrência e estabelecer estratégias para 
melhoria deste quadro na região. Após quase 12 anos de trabalho com monitora-
mento dos ninhos e aumento da disponibilidade de recursos alimentares à Arara-
-azul, foi constatada a presença de cerca de 450 indivíduos da espécie na área da 
RPPN.

EXPOSIÇÃO CLUBE DE OBSERVADORES DE AVES DE PARATY
O Clube de Observadores de Aves de Paraty (COA) é um grupo de moradores de 
Paraty, amantes das aves, que se reúne mensalmente em saídas para observação e 
fotografia de aves. Esta exposição foi carinhosamente realizada por esse grupo, são 
registros fotográficos realizados no território de Paraty. Fotografias realizadas por 
fotógrafos e por equipamentos amadores, mas com muita paixão!

EXPOSIÇÕES



RODAS DE CONVERSA
 A roda de conversa “Negócios de Turismo de Observação de Aves” ocorreu na Sala 

de Artes Visuais do Auditório Unidade Sesc Santa Rita. Teve como participantes: Zé 

Edu Camargo (Revista Aves/BH), João Batista Cardozo (Lagos Expedições/Tavares), 

Guto Carvalho (Avistar) e Luana Bianquini (INEA/Rio de Janeiro). A intenção dessa 

roda foi expor os trabalhos de turismo e observação de aves desenvolvidos por João 

Batista na Cidade de Tavares (RGS) na região da Lagoa do Peixe e o Projeto Vem Pas-

sarinhar do INEA; um esforço no sentido de transformar as reservas estaduais do 

Rio de Janeiro em locais para a prática desta modalidade de turismo. Promovendo 

a partir destas experiências práticas o dialogo sobre o tema do turismo de observa-

ção de aves no Brasil com mediação do Observador de Aves e Editor da Revista Aves, 

Zé Edu Camargo e do Diretor da AVISTAR, Guto Carvalho.

A roda de conversa “Educação e Observação de Aves” ocorreu na Sala de Artes Visu-

ais do auditório Unidade Sesc Santa Rita. Estiveram presentes: Priscilla Sales Gomes 

(RPPN Estação Veracel/Porto Seguro), Bira Azevedo (Consultor em Educação/São 

Paulo) e Sylvia Ju (Aves da Minha Escola/Paraty). O objetivo desta roda foi expor os 

projetos de Educação e Observação de Aves desenvolvidos pela Estação RPPN Vera-

cel na cidade de Porto Seguro e o Projeto Aves da Minha Escola na cidade de Paraty. 

Com isso, contribuiu para promover a partir dessas experiências práticas, a reflexão 

e o diálogo sobre o tema, com mediação do consultor e especialista em educação, 

Bira Azevedo.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

http://www.cairucu.org.br/associacao/festival-aves-de-paraty/


WORKSHOP DE FOTOGRAFIA - JOÃO QUENTAL
Foram explicados os principais desafios da fotografia de aves, comentando-se os equipamentos específi-
cos para a captura de imagens e aspectos técnicos (escolha do ISO, abertura, velocidade e outras configu-
rações da câmera). Em seguida, aconteceu uma saída de campo para praticar as técnicas aprendidas e 
sanar possíveis dúvidas. João Quental é fotógrafo de natureza, especializado em aves há mais de 15 anos. 
É autor de Guias de Aves, além de contribuir periodicamente para inúmeras revistas e livros, tanto nacio-
nais quanto estrangeiros.



O Projeto Jovem Comunicador foi uma iniciativa do Programa Tecnologia e Inovação da Associação Cairuçu 
com jovens da comunidade do Patrimônio, visando refletir sobre as mídias e os diferentes pontos de vista 
em reportagens no mundo atual. Os estudantes desse projeto (12 ao todo) foram então convidados para 
a cobertura do Festival Aves de Paraty. Desde a pré-produção, eles aprenderam em equipe como pesquisar 
e registar as informações relevantes de um evento, transformando ideias em textos, fotografias e vídeos 
para comunicação. As publicações ocorreram no site e, principalmente, no facebook da Associação Cairu-
çu, alcançando cerca de 14 mil pessoas durante o Festival.

PROJETO JOVEM COMUNICADOR



APLICATIVO FAP 2018
Como aconteceu em todos os anos anteriores, o Festival Aves 
de Paraty contou novamente com um aplicativo para celular 
divulgando toda a programação do evento, desenvolvido por 
estudantes do Programa de Tecnologia e Inovação da Asso-
ciação Cairuçu. Neste ano ocorreram cerca de 500 downloads 
do App FAP 2018, o que reduziu a necessidade da programa-
ção impressa, contribuindo assim para o meio ambiente.



MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO

CENTRO HISTÓRICO DE PARATY - LARGO DE SANTA RITA
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PRINCIPAIS OBJETIVOS DO PROJETO

- Gerar conhecimentos sobre as aves de Paraty e da Mata Atlântica;

- Evidenciar por meio da arte, a diversidade de aves dentro e no entorno 

das escolas, tanto para a comunidade escolar quanto para os 

moradores do local;

- Sensibilizar estudantes e educadores, através de vivências de 

educação ambiental, sobre a importância de se conhecer e proteger as 

aves livres;

- A partir do conhecimento das aves, trabalhar os conceitos de 

conservação dos ambientes em que elas vivem;

- Atuar positivamente na formação de uma cidade observadora de aves.
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O FESTIVAL AVES DE PARATY 2018 É NOTÍCIA
Clique nas reportagens para ver.

DIARIODOVALE.COM.BR

APASSARINHOLOGA.COM.BR

WWW.PARATY.COM.BR

SOSMA.ORG.BR

G1.GLOBO.COM

http://www.paraty.com.br/aves_de_paraty.asp
https://diariodovale.com.br/tempo-real/festival-aves-de-paraty/
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/terra-da-gente/noticia/2018/09/12/festival-aves-de-paraty-comeca-amanha-e-une-natureza-a-educacao.ghtml
http://apassarinhologa.com.br/event/festival-aves-de-paraty-2018/
https://www.sosma.org.br/107428/paraty/


DADOS DO EVENTO

Em quatro dias do Festival Aves de Paraty foram registradas cerca de 830 crianças e 

adolescentes (de 4 a 17 anos) participando das atividades educativas. A maioria 

desses participantes (90%) esteve na quinta e sexta-feira com os professores de 21 

instituições da cidade: dez escolas municipais (Casa da Criança, Corisco, Graúna, 

Laranjeiras, Patrimônio, Pequenina Calixto, Pingo de gente, Ponta Negra, São Roque 

e Trindade), uma escola estadual (Cembra), oito escolas particulares (Cantinho do 

Pantanal, Colégio Objetivo, Colégio Millenium, Educandário Torres Pádua, Escola 

Comunitária Cirandas, Escola Ethos, Escola Plante e Escola Waldorf Quintal Mágico) 

e duas associações educativas (Biblioteca Casa Azul e Paraty Tênis).

O restante do público infanto-juvenil (10%) participou do evento durante o sábado 

e o domingo, principalmente com suas famílias, e também com um grupo de “esco-

teiros” (Desbravadores Mensageiros da Paz, da Igreja Adventista do Sétimo Dia de 

Paraty) que realizaram um lindo mutirão de limpeza de praias no entorno do Man-

guezal da Terra Nova, promovido pela Ong ASSU.

Nota: Na foto ao lado, uma apresentação do espetáculo de teatro “Sr. Furnarius 

Rufus e o mangue seco”, realizado pela Casa João de Barro, que fez o maior sucesso 

com a criançada no final de semana.
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