
ORNITÓLOGO

aquele que estuda as aves

Ambiente e Ciências

LOBITOS
BASE

1. Identifica cinco espécies de aves diferentes.

2. Indica uma ave que exista na zona do 

Agrupamento.

3. Constrói um comedouro/ bebedouro para 

aves.

AVANÇADOS

4. Enumera as principais ameaças à 

conservação de uma espécie do livro 

vermelho de Portugal.

5. Indica alguns exemplos de alimentos para as 

aves.

6. Indica alguns exemplos de sítios onde as aves 

podem nidificar.

EXPLORADORES E MOÇOS
BASE

1. Enumera as principais ameaças à 

conservação de uma espécie do livro 

vermelho de Portugal.

2. Indica alguns exemplos de alimentos para as aves.

3. Indica alguns exemplos de sítios onde as aves 

podem nidificar.

AVANÇADOS

4. Identifica dez espécies de aves diferentes e 

enumera três aves que existam na zona do 

Agrupamento.

5. Constrói duas caixas-ninho.

6. Relaciona os diferentes bicos de aves com o 

tipo de alimentação e conhece os vários tipos 

de penas.

PIONEIROS E MARINHEIROS
BASE

1. Identifica dez espécies de aves diferentes e 

enumera três aves que existam na zona do 

agrupamento.

2. Constrói duas caixas-ninho.

3. Relaciona os diferentes bicos de aves com o 

tipo de alimentação e conhece os vários tipos 

de penas.

AVANÇADOS

4. Identifica quinze espécies de aves diferentes, 

conhece cinco aves que existam na zona do 

Agrupamento e o seu habitat.

5. Demostra que conheces os cuidados a ter 

para fazer observação de aves.

6. Constrói um abrigo para observação de aves.

CAMINHEIROS E COMPANHEIROS
BASE

1. Identifica quinze espécies de aves diferentes, 

conhece cinco aves que existam na zona do 

Agrupamento e o seu habitat.

2. Demostra que conheces os cuidados a ter 

para fazer observação de aves.

3. Constrói um abrigo para observação de aves.

AVANÇADOS

4. Identifica vinte espécies de aves diferentes e 

conhece entre cinco a dez aves que existam 

na zona do agrupamento.

5. Colabora num projeto de uma associação 

que se dedique ao estudo e/ou proteção de 

aves (por exemplo, Federação Ornitológica 

Nacional Portuguesa)

6. Prepara uma saída para observação de aves 

e organiza um evento que dê a conhecer à 

população local as espécies existentes na 

zona.
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