
     Recurso traduzido pelo Scientix: 

 

                                                                            www.scientix.eu 

 Jogo para a sala de aula - Migração das aves 

                                       Sigamos a andorinha 

 

Durante a sua longa e distante viagem para África e de volta, as andorinhas, como outras 

espécies migratórias, deparam-se com inúmeros perigos. Alguns são naturais, mas outros 

podem ser eliminados porque são criados pelo homem. 

 

1. Discutir o tópico da migração, mostrando o trajeto do seu país para a África do Sul, 

onde as andorinhas passam o inverno. Descrever o trajeto: 
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- começa em setembro, quando algumas andorinhas ainda têm ovos nos ninhos - alguns 

são roubados por coletores de ovos 

- as andorinhas reúnem alimentos antes de partirem na sua migração - algumas 

fracassam por falta de alimento 

- na Europa do sul encontram caçadores de pássaros - algumas são apanhadas 

- na Europa do sul também têm de ter cuidado com o falcão-da-rainha, que se reproduz 

tardiamente, sobretudo para poder alimentar as crias com aves migratórias - algumas são 

apanhadas por este predador 

- as sobreviventes atravessam o Mediterrâneo (algumas não sobrevivem à travessia do mar) 

- em seguida, enfrentam o deserto do Sara e as áreas depois deste - a zona seca de África, 

o Sahel (algumas perdem-se) 

- o tempo nos trópicos é imprevisível (algumas não sobrevivem ao mau tempo) 

- em África, ainda são usadas substâncias químicas tóxicas, que foram proibidas na Europa 

e afetam as aves que se alimentam de insetos (algumas são mortas por “substâncias 

químicas nocivas”). 

 

AS SOBREVIVENTES chegaram agora à África do Sul. Depois de passarem aí o inverno, têm 

de regressar:  

- algumas não encontram comida, outras morrem no Sara ou no Sahel, outras conseguem 

atravessar o Mediterrâneo, mas continuam a deparar-se com o perigo dos caçadores; o 

tempo na primavera é imprevisível, sobretudo nos desfiladeiros de montanha; as 

sobreviventes têm de evitar os predadores e encontrar um lugar para fazer o ninho. Durante 

a sua ausência, alguns dos locais de nidificação foram destruídos. 



2. Usar dez fichas de tamanho A4, que são as “fichas de ameaça”, e dar-lhes um título: 1-

COLETOR DE OVOS, 2-FALTA DE ALIMENTOS, 3-TRAVESSIA DO MAR, 4-PREDADOR, 5-

CAÇADOR DE PÁSSAROS, 6-DESERTO, 7-SECA, 8-MAU TEMPO, 9-SUBSTÂNCIA 

QUÍMICA NOCIVA, 10-DESTRUIDOR DE HABITATS. 

Preparar uma ficha numerada para cada jogador (exceto para os que têm “fichas de 

ameaça”)  

Duplicá-las. 

3. Iniciar o jogo. As crianças com fichas numeradas são as andorinhas. Começam o jogo 

diretamente e de pé. Se o seu número for chamado, são “eliminadas” e têm de sentar-se. 

4. Enquanto a história das andorinhas migratórias é narrada, a criança com a carta da 

ameaça tira o número correto de cartas numeradas do conjunto duplicado e assim 

sucessivamente. O número de cartas tiradas depende do tamanho do grupo. Em média, 

20% das andorinhas devem regressar a casa. 

 

Tamanho do grupo 20 30 40 

AMEAÇA:    

Coletor de ovos 1 2 2 

Falta de alimentos 1 1 1 

Travessia do mar - 1 1 

Caçadores de pássaros 2 2 3 

Predadores 1 1 1 

Travessia do mar 1 1 1 



Deserto 1 1 1 

Seca 1 2 2 

Mau tempo 1 1 1 

Substância química 

nociva 

1 2 3 

Falta de alimentos 1 1 1 

Seca - 1 1 

Deserto 1 1 2 

Travessia do mar - 1 1 

Caçadores de pássaros 1 2 3 

Mau tempo 1 1 2 

Travessia do mar / por 

ex: Reino Unido/ 

- - 1 

Predador - 1 1 

Destruidor de habitats 2 2 4 

 

-  

5. Seguimento - discussão: Quantas das ameaças enfrentadas pelas aves migratórias foram 

criadas pelo homem? Podiam ter sido evitadas? Os participantes no jogo são capazes de se lembrar 

de outras? 

 


