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De olho nas aves silvestres

U

m estudo mais aprofundado
sobre as aves resultou no
projeto ‘Pássaros silvestres
de Morro Reuter’, desenvolvido ao longo de 2019 pela turma do
9º Ano na Escola Municipal de Educação Infantil e de Ensino Fundamental
Professor Edvino Bervian. “O projeto
é de extrema importância, tendo em
vista a flora e a fauna do município,
voltando-se para sua preservação,
estimulada pela maior ciência de
sua existência e dinâmica”, afirma
o professor Márcio André Malgarin,
orientador dos alunos na pesquisa.
O objetivo principal da inciativa
foi desenvolver entre os estudantes
a curiosidade sobre as aves silvestres encontradas em Morro Reuter,
especialmente sobre a diversidade
presente. Também houve a intenção
de levantar a atenção para a preservação desses animais, uma vez que
espécies da região já se encontram em
processo de extinção e cuja sobrevivência necessita de conscientização
da comunidade. “Dessa maneira, os
objetivos incluíram, além de conhecimentos a respeito, a preocupação
com as aves silvestres, despertando,
também, o interesse para outros assuntos relacionados à temática geral
aves”, complementa.
O interesse e a curiosidade dos alunos surgiram a partir de uma apresentação do professor em sala de aula
sobre o assunto. Assim, iniciaram-se as indagações. O próximo passo
foi a organização de uma expedição
investigativa para observar e ouvir
as aves na natureza, já direcionando
os olhares para possíveis objetos de
pesquisas visando à mostra 3ª Morro Reuter Científica, que ocorreu em
agosto.
Antes da saída a campo, os grupos
organizados levantaram várias hipóteses, as quais foram se solidificando
durante a observação de pássaros. Durante a caminhada de quatro quilômetros, em uma região com mata nativa
e plantações, os alunos puderam observar de maneira dirigida, voltando
seus olhares para os aspectos anteriormente discutidos. Para estimular e enriquecer posteriores diálogos, também
preencheram uma ficha catalográfica
com apontamentos de, no mínimo,
três espécies avistadas.
Acesse:
www.educacaoem1lugar.com.br
www.isl2024.org.br
www.brasilalemanha.com.br
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Expedição
investigativa
na natureza fez parte
das atividades que
despertaram entre os
estudantes ideias para
diferentes pesquisas
em torno do tema
central aves

ENGAJAMENTO
COM
PRESERVAÇÃO
É CELEBRADO

“O projeto desenvolvido
proporcionou aos
alunos uma vivência
diferenciada. No decorrer
das pesquisas, foi possível
ampliar o conhecimento
a partir dos temas
elaborados. Os grupos
despertaram para novos
assuntos, possibilitando
uma nova consciência
saindo do espaço escolar,
explorando e trazendo
novos conhecimentos
para a escola”, relata
o professor Márcio.
Ele acrescenta que as
diferentes abordagens
trazidas nos trabalhos
também foram muito
satisfatórias, pois
complementaram e
ampliaram o estudo,
enriquecendo-o. “O
principal resultado
observado, com alegria,
foi o engajamento da
turma em temáticas
de conhecimento e
preservação ambientais,
especialmente no que
diz respeito aos pássaros
silvestres”, ressalta.

Experiências envolveram
comunidade local

Professores e alunos envolvidos no
desenvolvimento do projeto Chocadeira

Finalizada a expedição ao ar livre,
cada equipe focou-se em um assunto diferente, mas todos dentro do
tema central, tais como: construção
de chocadeira artesanal, espécies de
aves que habitam o Walachai, tráfico
de aves silvestres, características do
joão-de-barro, alimentação do beija-flor e aves em extinção. Professores
das mais diferentes áreas foram envolvidos, assim como a comunidade
local, complementando os trabalhos.
O projeto Chocadeira, por exemplo,
foi desenvolvido por um grupo de alunos cuja família de um dos integrantes
trabalha com criação de frangos. A
equipe, então, construiu uma chocadeira com material reciclável, e seus
estudos relacionaram-se à discipli-

na de Ciências, uma vez que foram
observadas e interpretadas reações
químicas, como o calor e a umidade
ideais para chocar um ovo fertilizado.
Assim, aprendeu-se a respeito da fertilidade dos ovos, tempo de incubação e
diferenciação dos processos: natural,
artesanal, industrial.
Outro time explorou a legislação
referente ao tráfico de aves silvestres.
Nesse caso, contou com a experiência
de dois policiais civis, que contribuíram com informações a respeito do
tema. Os estudantes, por sua vez,
tomaram conhecimento sobre leis e
atuações correspondentes ao tráfico
de animais, o que proporcionou e
enriqueceu uma nova perspectiva e
consciência em torno do assunto.

