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MUSEU DE ANGRA DO HEROÍSMO | SERVIÇO EDUCATIVO | 2021
CADERNO DE OBSERVAÇÃO DE AVES

Parte do Jardim Duque da Terceira abrange a cerca do antigo 
Convento de São Francisco, onde atualmente está instalado o 
Museu de Angra do Heroísmo.

O Serviço Educativo do MAH aproveita esta proximidade para 
incentivar um contacto com a natureza, conduzindo uma atividade 
de observação de aves, que visa fomentar as capacidades 
de atenção e concentração infantis fundamentais para o 
desenvolvimento do apreço pela arte e do gosto pela ciência.

Nesta atividade, as crianças aprendem a nomear algumas das 
aves mais facilmente observáveis nos Açores, identificando as suas 
características e tendo em conta o seu dimorfismo sexual.

Olha o passarinho!
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Lavandeira  
ou alvéola
Motacilla cinerea patriciae
Outros nomes: lavandisca, arvelinha;  
labandeira e galinha de Nossa Senhora (Pico); 
avezinha de Nossa Senhora (São Miguel);  
alvéola-cinzenta (Continente).

O macho tem a garganta 
preta. Assinala com uma 
seta qual é o elemento do 
corpo da alvéola que está 
sempre em movimento.
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Pinta no desenho a característica 
que te permite identificar o pisco 

ao primeiro olhar.

Vinagreira ou pisco
Erithacus rubecula

Outros nomes: papinha, papinho (Faial);  
santantoninho (São Miguel).
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Pardal
Passer domesticus

O macho do pardal tem  
a garganta e o papo pretos. 
A fêmea apresenta um bico 
amarelado de forma igual  

à do macho. Desenha-o.
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Melro-preto
Turdus merula azorensis

Nos melros-pretos só o macho 
é realmente negro.  

A fêmea é acastanhada. Pinta 
o bico do macho de laranja.
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Canário-da-terra 
ou canário
Serinus canaria

O canário-da-terra é 
muitas vezes confundido 
com a fêmea do pardal. 

Distingue-o a sua plumagem 
amarela. Pinta-o dessa cor.
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Pintassilgo
Carduelis carduelis

Pinta cabeça e as asas do 
pintassilgo com as cores 

características desta ave.



Insetívoro Granívoro Comedor  
de sementes

TIPOS DE BICOS DAS AVES
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Repara no bico do tentilhão. 
O que achas que come? 

Insetos, grãos  
ou sementes?

Tentilhão dos Açores
Fringilla coelebs moreletti



TABELA DE OBSERVAÇÃO DE AVES Faz um x na respetiva coluna por cada ave que observares

ESPÉCIE MACHO FÊMEA

Alvéola ou 
lavandeira

Pardal

Melro-preto

Canário

Pintassilgo

Vinagreira ou 
pisco

Tentilhão

11




