ABC DAS AVES
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MANUAL PARA EDUCADORES

APRESENTAÇÃO
É com grande alegria que apresentamos o ABC DAS AVES, que
nasceu da experiência de sete anos do Projeto AVES DA MINHA
ESCOLA nas 20 escolas municipais de Paraty por onde passou. O
projeto é realizado pela Associação Cairuçu em parceria com a
Secretaria Municipal de Educação de Paraty e tem o apoio do
Instituto humanize.
A ideia é oferecer um material complementar temático para o
processo de alfabetização com as aves locais e seus respectivos
nomes, contribuindo para um letramento mais lúdico e despertando
o olhar da garotada para o patrimônio natural de Paraty e sua
preservação.
O manual pretende ser o mais prático possível e poderá ser
atualizado à medida que seja usado, visando uma dinâmica
participativa de educadores através de oficinas.

Que todes voem com esse material
feito com muito carinho e cores!
Sylvia Junghähnel
Coordenadora do Projeto Aves da Minha Escola
Associação Cairuçu
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26 cartelas com as 26 letras do alfabeto ilustradas com aves da
região para serem colocadas nas salas de aula;

40 fichas com imagens e nomes de 40 aves (26 aves do alfabeto
ilustrado + 14 aves adicionais) e 25 cartelas para participantes;

Manual virtual com informações sobre as aves apresentadas e
dicas para atividades.
Sylvia Junghähnel
Coordenadora do Projeto AVES DA MINHA ESCOLA e AVES DA MINHA COMUNIDADE
Associação Cairuçu
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MÓDULO 1:
SAIBA MAIS SOBRE AS AVES

Aqui estão algumas informações e curiosidades sobre as aves que
estão nas cartelas grandes com as 26 letras do alfabeto, em seguida
estão as aves adicionais do jogo Bingo do ABC das Aves.

Para facilitar, clicando na imagem da ave, consta o link
correspondente para o site colaborativo mais visitado no mundo
por observadores de aves, onde podem ser encontradas mais
informações e também ser acionado o canto da ave:
https://www.wikiaves.com.br/
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ATOBÁ
Nome completo da ave na imagem: Atobápardo
Nome regional: Tubá
Nome científico: Sula leucogaster
Ave marinha costeira, bastante comum na
costeira de Paraty
Alimentação: peixes
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BEIJA-FLOR
Nome completo da ave na imagem: Beija-flortesoura
Nome científico: Eupetomena macroura
Beija-flor mais comum em áreas urbanas ou
perto de casas. Os beija-flores só existem nas
Américas, sendo que a maior concentração se
encontra na América do Sul.
Na comunidade da Ponta Negra e Praia do
Sono o beija-flor é chamado de BIGUIDÍ.
Alimentação: néctar de flores e alguns insetos
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CANÁRIO
Nome completo da ave na imagem: Canário-daterra (macho)
Nome científico: Sicalis flaveola
Macho e fêmea têm aparências diferentes. Ave
comum em Paraty, costuma viver em bandos.
Antigamente era bastante engaiolado, mas hoje
em dia tem sido visto em grandes bandos e
gosta de aparecer onde as pessoas jogam
quirera de milho para alimentá-los e podem
conviver mais com esse bonito pássaro livre e
feliz!
Alimentação: grãos e sementes
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DORMINHOCO
Nome regional em Paraty da ave que chamase: Araçari-poca
Nome científico: Selenidera maculirostris
A ave recebeu o nome popular de dorminhoco
provavelmente porque quando está parado,
movimenta o pescoço lentamente olhando para
nós, parece que está caindo de sono. Macho e
fêmea têm cores diferentes. Tem um canto
engraçado.
Alimentação: frutos como embaúba, coquinhos
de palmeiras e goiaba – cospe os caroços,
sendo um importante dispersor de sementes

ENCONTRO
Nome científico: Icterus pyrrhopterus
Essa ave sabe imitar o canto de outras aves e
constrói o seu ninho em forma de bolsa.
Alimentação: invertebrados, frutos e flores

FORMIGUEIRO
Nome completo da ave na imagem:
Formigueiro-de-cabeça-negra
Nome científico: Formicivora erythronotos
Ave ameaçada de extinção, que vive apenas na
divisa de Paraty com Angra dos Reis e nenhum
outro lugar do mundo, é uma ave especial para
Paraty. Os estudiosos acreditavam que não
existisse mais, pois passaram muitos anos sem
avistar essa ave, apenas em 1987 foi redescoberta e vive lá, entre arbustos e não voa longe.
Com a expansão urbana que destrói arbustos,
estão ficando ilhados, e se não forem
protegidos serão extintos na natureza pela
destruição do habitat.
Alimentação: insetos
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GARÇA
Nome completo da ave na imagem: Garçabranca-pequena
Nome científico: Egretta thula
Existem diferentes garças brancas com cores
de pernas, bicos e patas diferentes: garçabranca-grande, garça-vaqueira. Na Terra Nova,
no mangue/restinga em frente ao Centro
Histórico de Paraty, também vive uma família
de garça-azul e na costeira também muitas
vezes se avista a maior garça do mundo, que é
a garça-moura.
As garças mudam de penugem dependendo da
fase de reprodução.
Na comunidade de Ponta Negra todas as
garças costumam ser chamadas de socó.
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HARPIA
Nome comum da ave na imagem: Gavião-real,
também conhecido como gavião-de-penacho,
guiraçu, gavião-rei e harpia. Ela não vive em
Paraty.
Nome científico: Harpia harpyja
É considerada a ave predadora mais forte do
planeta, possui bico potente e suas garras são
bem grandes. Devido à caça, é considerada
uma ave ameaçada de extinção.
Alimentação: animais predados
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IRERÊ
Nome científico: Dendrocygna viduata
É um tipo de pato bastante típico em lagos, tem
um canto bem agudo e soa como i-rê-rê.
Alimentação: plantas nas margens dos lagos,
invertebrados aquáticos, pequenos peixes e
girinos
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JOÃO-DE-BARRO
Nome científico: Furnarius rufus
Esse pássaro é conhecido por construir o seu
ninho de barro formando a típica casinha do
joão-de-barro. Ele é considerado um passarinho
trabalhador e inteligente. Seu canto parece uma
gargalhada, costuma ser visto em gramados
perto de árvores.
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KARAKARA
Nome tupi (uma das línguas de nativos no
Brasil) da ave que chama-se carcará em
português
Nome científico: Caracara plancus
Alimentação: alimenta-se de restos de carne,
lixo e animais vivos ou mortos
Dica de música: "Carcará, pega, mata e
come..." (canção de João do Valle e José
Cândido, que ficou famosa com o canto de
Maria Bethânia)
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LAVADEIRA-MASCARADA
Nome regional em Paraty: Vasquinho
Nome científico: Fluvicola nengeta
Ave pequena branca e preta que costuma estar
em gramados.
Alimentação: pequenos insetos
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MARTIM-PESCADOR
Nome completo da ave na imagem: Martimpescador-grande
Nome científico: Megaceryle torquata
Existem 5 diferentes espécies parecidas:
martim-pescador-grande, martim-pescadorpequeno, martim-pescador-verde, martimpescador-da-mata, martim-pescador-miúdo.
Têm tamanhos e cores um pouco diferentes.
Tem um canto alto, que chama a atenção.
Costuma estar perto da praia, em restingas,
mangues e beira de rios e lagoas.
Alimentação: como diz o seu nome, alimenta-se
de peixes.
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NEINEI
Nome regional na comunidade da Ponta Negra:
Pitanhã
Ave parecida com o bem-te-vi, o que diferencia
é o canto que soa como neinei neinei e o bico
mais largo e chato.
Nome científico: Megarynchus pitangua
Alimentação: insetos, pequenos animais e
frutinhas
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OLHO-FALSO
Nome científico: Hemitriccus diops
Pássaro bem pequeno, mede aprox. 11 cm e
pesa entre 9,5 e 13,5 gramas.
Curiosidade: Tem esse nome pelo olho parecer
maior devido à mancha branca em volta do
olho.
Alimentação: insetos
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PICA-PAU
Nome completo da ave na imagem: Pica-paude-banda-branca
Nome científico: Dryocopus lineatus
Em Paraty vivem várias espécies de pica-pau, é
uma família bem grande. Tem pica-pau-rei, picapau-amarelo ou joão-velho, pica-pau-barrado,
serrinha ou picapauzinho-barrado, entre outros.
Têm cores e tamanhos diversos.
Alimentação: insetos, larvas, sementes e frutos
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QUERO-QUERO
Nome científico: Vanellus chilensis
Tem um canto bem alto gritado, costuma estar
no solo, onde faz o ninho e o defende muito
bem.
Alimentação: invertebrados aquáticos na lama
e insetos no solo
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ROLINHA
Nome completo da ave na imagem: Rolinharoxa
Nome científico: Columbina talpacoti
Alimentação: grãos encontrados no chão
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SAÍRA
Nome completo da ave na imagem: Saíra-setecores
Nome regional: Sairinha
Nome científico: Tangara seledon
Ave muito avistada em comedouros com
bananas e que atrai pela beleza de suas cores.
Alimentação: frutas silvestres
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TIÊ
Nome completo da ave na imagem: Tiê-sangue
Ave símbolo da Mata Atlântica. Nome lembra o
seu canto: tiê, tiê. A família de tiês é bem
diversificada em cores: tiê-preto, tiê-galo, tiê-domato-grosso, entre outros.
A fêmea do tiê-sangue e do tiê-preto é marrom.
Para distinguir uma da outra, vale esperar qual
macho aparece. Por ter uma cor meio apagada,
é chamada em Paraty e outras regiões da Mata
Atlântica de tiê-pardo.
Nome científico: Ramphocelus bresilia
Alimentação: frutos
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URUBU
Nome completo da ave na imagem: Urubu-preto
Nome científico: Coragyps atratus
O urubu-preto é o mais comum dos urubus, mas
também existe urubu-de-cabeça-amarela,
urubu-de-cabeça-vermelha e o urubu-rei. Todas
as aves vão aonde encontram seus alimentos,
se quiser evitar ter urubu por perto, basta jogar
o lixo em lugar adequado e protegido.
Curiosidade: Filhote de urubu é branco.
Alimentação: restos de comida e carniça

FOTO: IRMÃOS MELLO

VIUVINHA
Nome completo da ave na imagem: Viuvinha
(macho)
Nome científico: Colonia colonus
O macho caracteriza-se por ter 2 penas centrais
mais compridas na cauda, enquanto a fêmea
não tem.
Alimentação: caça insetos em voo
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WIRIRI
Nome tupi (uma das línguas de nativos no
Brasil) da andorinha em português
Nome completo da ave na imagem: Andorinhaserradora
Nome científico: Stelgidopteryx ruficollis
Andorinha comum no campo, perto de casas
costumamos ver a andorinha-pequena-de-casa
e a andorinha-grande.
Alimentação: insetos pequenos
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XEXÉU
Nome científico: Cacicus cela
Única ave brasileira que tem o nome
começando com “X”. Não vive em Paraty, mas
pode ser avistada na cidade do Rio de Janeiro.
Alimentação: frutos e sementes
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YNAMBU
Nome guarani (uma das línguas de nativos no
Brasil) da perdiz, ave parecida com inhambu
Nome completo da ave na imagem: Inhambuchororó
Nome científico: Crypturellus parvirostris
Tem um canto muito bonito.
Alimentação: pequenas sementes, insetos e
vermes

ZIDEDÊ
Nome científico: Terenura maculata
Alimentação: pequenos insentos
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AVES ADICIONAIS NO BINGO DO ABC DAS AVES

ARAÇARI-BANANA
Nome científico: Pteroglossus bailloni
Alimentação: frutos, ovos e filhotes de outras
aves

BEM-TE-VI
Nome científico: Pitangus sulphuratus
Ave comum na região, caracteriza-se pelo seu
canto “bem-te-vi!!!!” ou “Viiiii!!!”.
Uma atividade interessante é pedir para
participantes contarem quantos bem-te-vis
podem avistar num curto passeio.
Alimentação: insetos, frutos, ovos, minhocas,
peixes
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COLHEREIRO
Nome científico: Platalea ajaja
Tem esse nome porque o bico tem a forma de
uma colher. Quando estão descansando ou
dormindo gostam de encolher uma perna nas
asas, como na foto. Costumam estar na Terra
Nova (mangue/restinga em frente ao Centro
Histórico de Paraty) e no final da praia da
Jabaquara.
Alimentação: peneira a água com o bico em
forma de colher e come peixes, insetos,
camarões, crustáceos e moluscos
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CORUJA
Nome completo da ave na imagem: Corujaburaqueira
Nome científico: Athene cunicularia
A coruja-buraqueira tem esse nome, por
construir seu ninho debaixo da terra. É a única
coruja diurna, todas as outras são ativas
durante a noite e dormem de dia.
Alimentação: como todas as aves de rapina, é
predadora, alimenta-se de pequenos animais
que caça

GAIVOTA
Nome popular: Gaivota
Nome da ave na imagem: Gaivotão
Nome científico: Larus dominicanus
A gaivota vive em todo Brasil.
Alimentação: peixes, ovos e diferentes animais
pequenos
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GAVIÃO
Nome completo da ave na imagem: Gaviãopato
Nome científico: Spizaetus melanoleucus
Existem muitos gaviões, o gavião-pato é um
dos mais bonitos e exuberantes. A foto foi feita
por Fabíola Guadix e foi tema de uma
reportagem no G1.
Alimentação: outras aves menores, répteis,
anfíbios e mamíferos pequenos
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JACU
Nome popular: Jacu
Nome completo da ave na imagem: Jacuguaçu
Nome científico: Penelope obscura
Costuma ser avistado em casais perto do
centro urbano de Paraty. O seu canto se
assemelha ao latido de cachorros e é um ótimo
dispersor de sementes de goiaba e araçá.
Alimentação: frutos, folhas, brotos, grãos e
insetos (adora araçá!)
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MACUCO
Nome científico: Tinamus solitarius
Vídeo online sobre o ciclo de vida do macuco e
a história da Mata Atlântica com apresentação
de várias aves e nome escrito (1h):
https://youtu.be/GYJbURwPXas
Alimentação: sementes, frutas, insetos e
vermes no solo
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PERIQUITO
Nome completo da ave na imagem: Periquitorico
Nome científico: Brotogeris tirica
Alimentação: frutas, coquinhos, fruto da
paineira, flores, insetos e larvas
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SABIÁ
Nome completo da ave na imagem: Sabiálaranjeira
Nome regional na comunidade da Ponta Negra
e outras de Ubatuba: Sabiá-galinha
Nome científico: Turdus rufiventris
Ave-símbolo do Brasil, muitas poesias foram
escritas mencionando o sabiá. Tem um canto
melodioso muito bonito que soa como uma
flauta, que podemos escutar na primavera.
Alimentação: insetos, larvas, minhocas e frutas
maduras
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SAÍRA-DE-LENÇO
Nome popular, também conhecida como Saíramilitar
Nome científico: Tangara cyanocephala
Como o nome diz, esse pássaro tem um lenço
vermelho.
Alimentação: frutinhas, insetos, larvas e néctar
de flores
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TANGARÁ
Foto do macho, fêmea é verde
Essa ave também é conhecida como dançarino
ou tangará-dançarino devido à dança muito
interessante que os machos fazem para a
fêmea.
Nome científico: Chiroxiphia caudata
Alimentação: frutinhas e pequenos insetos
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TUCANO
Nome completo da ave na imagem: Tucano-debico-preto
Essa espécie é o tucano mais comum em
Paraty, mas na montanha também vive o
tucano-de-bico-verde e nos últimos tempos tem
sido avistado o tucanuçu (de bico amarelo e o
mais conhecido no Brasil). O canto é bem alto
gritado e costumam cantar enquanto voam, o
que torna fácil avistá-los.
Nome científico: Ramphastos vitellinus
Alimentação: frutos, grãos, pequenos pássaros,
ovos de outras aves
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URUTAU
O urutau também é conhecido como mãe-delua por ser uma ave noturna.
Nome científico: Nyctibius griséus
Devido ao canto assustador, existem várias
lendas acerca do urutau que constam no link do
Wikiaves.
Alimentação: insetos noturnos (mariposas,
cupins, besouros)

MÓDULO 2:
SUGESTÕES DE ATIVIDADES

1) BINGO DO ABC DAS AVES

Materiais:
- 40 fichas com a imagem da ave e seu nome de um lado e do outro
apenas o nome da ave
- 25 cartelas para participantes com 6 imagens de aves e os nomes
correspondentes
- 150 peças para a marcação das imagens sorteadas nas cartelas (ex: tampas de
garrafas PET)
Nível: Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio e adultos
Número de participantes: 1 a 25 estudantes + 1 condutor/a do jogo
Dinâmica: Há duas formas de se jogar esse bingo:
1) A pessoa que conduz o jogo apresenta a imagem da ave com o nome para os
participantes identificarem a ave correspondente em suas cartelas. Essa forma de
jogar incentiva os participantes a conhecerem melhor as aves e seus nomes.
2) A pessoa que conduz o jogo apresenta o lado da ficha em que está apenas o
nome da ave, instigando os participantes a lerem o texto e encontrarem o nome
correspondente em suas cartelas. Essa atividade dinamiza o processo de
alfabetização, tornando-o lúdico.
Material disponível para download e impressão: https://cairucu.org.br/site/abcdas-aves-manual-para-educadores/

MÓDULO 2:
SUGESTÕES DE ATIVIDADES

2) Desafio: Você, educador/a, tem
alguma sugestão?
Nós poderíamos enunciar aqui várias dicas, mas
queremos dar a oportunidade de educadores
participarem desse manual compartilhando as suas
práticas que deram certo! Por favor envie a sua
sugestão entre 01/03/2022 e 31/05/2022 para
avesdaminhaescola@cairucu.org.br contendo os
seguintes itens:
Nome do/a educador/a:
Escola ou ONG em que atua:
Cidade:
Estado:
Título da atividade:
Materiais:
Nível: por ex. Ensino Fundamental I
Quantidade de participantes:
Dinâmica:

MÓDULO 3:
SUGESTÕES DE LIVROS, SITES, APPS,
ATIVIDADES DE OBSERVAÇÃO DE AVES
EM PARATY

LIVROS

SITES

APLICATIVOS

LIVROS
Aves do Sudeste do Brasil - Guia de Identificação (Daniel
e Gabriel Mello) 2021
https://www.irmaosmello.com.br/livroavesdosudeste

Aves do Brasil: Mata Atlântica do Sudeste (Martha Argel,
John A. Gwyne, Robert S. Ridgely e Guy Tudor) 2015
https://www.alojadospassarinhos.com.br/guia-de-campoaves-do-brasil-mata-atlantica-do-sudeste

Abecedário de Aves Brasileiras (Geraldo Valério) 2009

SITES, APPS, ATIVIDADES DE OBSERVAÇÂO DE AVES EM PARATY
Site colaborativo brasileiro para obter mais informações e
escutar o canto de aves, também é possível ver a lista de
aves no município de Paraty, entre outros:
https://www.wikiaves.com.br/
Lista de aves registradas em Paraty:
https://www.wikiaves.com.br/especies.php?
t=c&c=3303807
Vídeos interessantes:
https://www.youtube.com/c/AvistarBrasil
Sites interessantes:
https://apassarinhologa.com.br/
http://avesderapinabrasil.com/
https://www.alojadospassarinhos.com.br/
Site colaborativo internacional para postar e baixar
cantos de aves:
https://xeno-canto.org/
APP Merlin - Aplicativo para identificação de aves
https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.labs.merlinbirdid.app&hl=pt_BR&gl=US
APP eBird - Aplicativo para registro de aves online
https://ebird.org/brasil/home
Observação de Aves:
VEM PASSARINHAR! - Iniciativa de observação de aves no
estado do Rio de Janeiro e algumas cidades do Brasil,
atualmente é organizada uma saída mensal pela Fazenda
Bananal, costuma ser no segundo sábado do mês
@fazendabananal

