Observadores de pássaros da Mata Atlântica
Uma forma lúdica de mostrar aos alunos a diversidade e a beleza da fauna da Mata Atlântica é este Quiz
que brinca com três diferentes pássaros.
Teste a capacidade de observação das crianças pela descrição e aparência dos pássaros. São espécies da
Mata Atlântica que encantam pela beleza e variedade de cores. Conhecer melhor essa fauna ajuda a
preservá-la.

(1) Qual é o meu nome?

(2) Qual é o meu nome?

(3) Qual é o meu nome?

( ) Esta é uma das mais belas espécies de pássaro
encontradas na Mata Atlântica. O macho possui a
plumagem branca da face até o peito e a barriga. A
cabeça é preta, com a testa vermelha. As asas são
verde-oliva e as costas vermelhas. As fêmeas são verdeoliva, com o peito verde-amarelado. Alimenta-se de
insetos e frutinhas e só é visto em pares na época do
acasalamento. O tangarazinho é um ótimo dançarino e
faz coreografias para atrair suas fêmeas. A espécie tem
sofrido declínio, devido à devastação de seu habitat
( ) É uma espécie comum na Mata Atlântica. O macho
possui a coloração verde-azulada intensa, olhos
marrom-avermelhados e uma "máscara" preta como
principais características. Já a fêmea é verde-clara,
com a face azulada e a barriga amarelada. Seu bico é
alongado e fino, levemente torto, nas cores amarelo e
preto. Alimenta-se de frutas e néctar. Costuma viver
nas bordas das matas e andar em bandos, às vezes
mistos, com outras espécies de saíras, em busca de
alimento. Seu nome é saí-verde, também conhecido
como "saíra-de-cara-preta".
( ) Também conhecido como "saíra-de-lenço" é um dos
mais coloridos e comuns pássaros da Mata Atlântica. A
faixa vermelha no pescoço e o topo da cabeça azul
metálico tornam a “saíra-militar” facilmente
identificável. Seu habitat são matas tropicais de clima
mais úmido. Estão sempre em bandos mistos com
outras saíras e até mesmo outras espécies, em busca
de alimentos. Visitam árvores frutíferas e comedouros.
Tem em média 11 cm de comprimento e se alimenta
de frutas, insetos e néctar das flores e frutas.

Respostas: 1 (saíra-militar ou saíra-de-lenço), 2 (tangarazinho), 3 (saí-verde ou saíra-de-cara-preta)
Fonte: Parque Estadual da Serra do Mar.
Para saber mais acesse: https://goo.gl/agmS5C

