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O presente trabalho surgiu durante as aulas da disciplina de ciências na Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Pioneira cuja proposta era verificar as diferentes 
espécies de aves na região de Aceguá/RS que fica na fronteira com o Uruguai. 
Partimos então para um levantamento de materiais com informações sobre o tema 
porém verificou-se que não havia materiais sobre o tema. Foi feito um estudo sobre 
o comportamento das aves da região (como alimentação, reprodução, migração 
etc.). O objetivo do projeto foi fazer um levantamento das espécies de aves da 
região do município de Aceguá/RS desenvolvendo uma consciência ecológica nos 
estudantes da escola e da região. 
   Durante o período de Maio a Novembro de 2015 eu e meus colegas estivemos 
fazendo uma pesquisa sobre as aves, quais aves existem em cada região de 
Aceguá, Rio Grande do Sul. Nesse período descobrimos que existem várias aves 
que existem em todas as regiões e algumas existem, ou foram vistas apenas em 
uma região.  
   As observações foram feitas em várias localidades de Aceguá, no Planalto do 
Adail, nas Quatro-Bocas, no Assentamento Conquista do Jaguarão, Assentamento 
Santa Vitória, Colônia Nova, Colônia Pioneira, Capilzinha, no Banhado da Vila da 
Lata e na barragem da Carpintaria, alguns apenas observaram e registraram em 
seus cadernos os nomes da aves, outros fizeram registros fotográficos, mas claro 
que nem sempre é fácil tirar uma foto de uma ave, pois elas não esperam, estão em 
constante movimento. Mesmo depois de ter terminado o trabalho em sala de aula, o 
trabalho continua rendendo fora do ambiente escolar pois continuo desenvolvendo o 
trabalho de fazer um levantamento das aves por conta própria montei uma espécie 
de glossário com 341 páginas com diferentes aves devidamente registradas através 
de fotografias e que são compartilhadas via redes sociais como instagram e 
facebook onde obtive vários contatos que também são observadores de aves, 
ornitólogos etc. 
 É importante a realização deste tipo de trabalho pois precisamos preservar as 
espécies nativas e sensibilizar uma consciência ecológica dentro do meio âmbito da 
escola e fora dela. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 


