O Centro de Estudos Ornitológicos – CEO, associação civil sem fins lucrativos, foi criado em 29 de setembro
de 1984. Desde então tem promovido palestras e cursos com o tema da ornitologia, observação de aves e
temas correlatos e também excursões e passeios com o objetivo de observação e registro das espécies de
aves observadas nas diversas localidades visitadas. Em 1996 o CEO iniciou a promoção do evento
“Observando as Aves de Outubro”, onde diversas equipes e observadores faziam o levantamento das
espécies em áreas verdes e enviavam esses dados para serem consolidados pelo CEO. Todos os registros
decorrentes dessas atividades de campo estão disponíveis no site da entidade, na seção Aves no Estado de
São Paulo, no arquivo Registros Ornitológicos do CEO no Estado de São Paulo, à disposição de quaisquer
interessados ou pesquisadores. Entre as atividades de observação de campo realizadas pelo CEO destacamse os programas “Levantamento de Avifauna em Áreas Militares” e o “Levantamento de Avifauna em
RPPNs”. Todas as atividades do CEO são feitas por diletantismo, sem custo para áreas inventariadas. Em
fevereiro de 2022 o CEO lançou a atividade “Vamos Passarear com o CEO”, que visa levar grupos de
observadores de aves a áreas verdes com o objetivo de catalogação da avifauna e fotografação das espécies
para documentação dos registros, contribuindo assim com o programa “Cidadão Cientista”, de âmbito
internacional, promovido pelo Cornell Lab of Ornithology, que gera infindáveis registros de ocorrências de
espécies de aves, dando assim uma grande contribuição ao conhecimento biogeográfico desse grupo de
animais. Neste sentido, os dados obtidos na atividade (lista de espécies e suas documentações fotográficas)
serão sempre postados na plataforma eBird e eventualmente, a critério de cada participante, na plataforma
WikiAves. Além disto, visa também mostrar aos cidadãos a importância de nossas áreas verdes e de sua
biodiversidade, promovendo a formação de uma mentalidade conservacionista nesses cidadãos. O “Vamos
Passarear com o CEO” é aberto a qualquer participante, eventualmente mediante um agendamento prévio e
com limite de participantes, em função da capacidade da área a ser visitada em receber os visitantes. Desta
forma os administradores das áreas serão previamente avisados do interesse do CEO em lá realizar a
atividade.
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