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O Gabarito está disponível no site do CEO, na seção BRINCANDO COM AVES. A Cruzadinha pode 
ser usada em atividades educativas e recreativas, desde que sem fins comerciais. 

 
Horizontais 

1. Sobrenome da ave Símbolo do Dia Nacional das Aves. 
4. Ave que era usada para brigar na gaiola. 
7. Adjetivo que se dá às aves que viajam todo ano. 
9. Ave que ataca jogadores no campo de futebol. 
11. Tom Jobim gostava de ouvir o canto dela. 
12. Nome que os observadores dão à observação em alto mar. 
14. Sigla da entidade que congrega os ornitólogos brasileiros. 
19. Ave africana que se naturalizou no Brasil. 
21. Técnica de atrair aves com sua própria voz. 
22. Criador do Avistar. 
23. Cor dos ovos das corujas. 
26. Entidade que organiza a lista de aves do Brasil. 
28. O sobrenome dela são os nomes de dois parentes nossos. 
29. Ave migratória de cauda bem comprida. 
31. Principal instrumento do observador de aves. 
33. Imortalizada em música de Luiz Gonzaga. 
34. Nome da ordem de aves que significa "sem pés" 
 
Verticais 

2. O canto lembra ferreiro martelando na bigorna. 
3. Nome do voo em que a ave fica parada no ar. 
5. Nome do filhote que nasce pelado e de olhos fechados. 
6. Espécie que a SAVE vai reintroduzir na natureza. 
8. Indicada como ave símbolo do Brasil por Helmut Sick. 
10. Nome que se dá às aves que têm alimentação variada. 
13. Coruja que mora em buraco de tatú. 
15. Ave em cuja dieta predomina o nectar. 
16. Nome inglês que se dá à performance de algumas aves. 
17. Objeto doméstico que dá nome a algumas aves. 
18. Vocalização das aves para avisar um perigo. 
20. Ave aquática recém descoberta no estado de SP. 
24. Característica da roupa do observador de aves. 
25. Vive nos Andes, mas às vezes vem ao Brasil. 
26. Associação de observadores de aves pioneira no Brasil. 
27. Sobrenome da campeã em fotos de aves brasileiras. 
30. Número de ovos postos pelo beija-flor. 
32. O menor psitacídeo brasileiro. 
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