
 

 

 

 

 
 

BLOCO DE ATIVIDADES 
CICLO DE APRENDIZAGEM II 

5º ANO DE ESCOLARIZAÇÃO 
ESCOLA:  _______________________________________________ 

NOME:  _________________________________________________ 

PERÍODO: 25 a 29 de maio de 2020. 
 

Oi pessoal! Nesse bloco vamos estudar sobre o Zoológico. Você 
conhece o Zoológico de Salvador? Se você tiver acesso à internet, 

veja com sua família o link e poderão conhecer um pouco mais sobre 
ele. https://www.youtube.com/watch?v=ccaxxgCFKrQ 

 

ATIVIDADE 01 – 25 DE MAIO DE 2020 
 

O Zoo 
 
Em plena área urbana, o Zoológico de Salvador é considerado um 
centro de referência na preservação dos animais silvestres ameaçados 
de extinção e pertencentes à fauna brasileira. Hoje, o Zoo mantêm sob 
seus cuidados 1.400 animais, divididos em 134 espécies (56 espécies 
de aves, 45 espécies de mamíferos e 31 de répteis) e dessas, 88% são 
brasileiras. Dentre as 134 espécies, 40 delas estão ameaçadas de 
extinção em seu ambiente natural. Desde 2007, o Zoo prioriza a 
conservação e promove pesquisas científicas com espécies silvestres 
da fauna e da flora nacional, com ações em cativeiro, além de 
programas de educação ambiental associados ao lazer e ao 
entretenimento. O Zoo conta com uma clínica veterinária, museu, 
setores de nutrição, botânica, educação ambiental, pesquisa e 
conservação, além da quarentena, local que abriga os animais em 
tratamento de saúde e os recém-chegados. 
 
Conheça um pouco da nossa história 
O Zoológico de Salvador começa a ser construído no século XIX, 
quando o suíço Frederico Meuron recebe a Fazenda Areia Preta (antigo 
nome do bairro de Ondina) como indenização pelas perdas na Batalha 
de Pirajá. Passados alguns anos, Frederico muda-se para o Solar do 
Unhão e a fazenda entra em um longo processo de abandono. 
Até que Francisco Ariane implanta uma locomotiva que partia do Campo 
Grande em direção ao Rio Vermelho. Nesta mesma época, começam 

https://www.youtube.com/watch?v=ccaxxgCFKrQ
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algumas atividades zoobotânicas nas proximidades e, depois, é 
construído um orquidário no Parque de Ondina. 
Aproveitando a topografia favorável do antigo sítio e a beleza da 
paisagem ao redor, em 1958 através do Decreto Estadual nº. 17.481 é 
inaugurado o Parque Zoobotânico Getúlio Vargas, atendendo aos 
desejos da população soteropolitana e atraindo milhares de turistas ao 
longo dos anos. 
Hoje, o Parque está vinculado à Secretaria do Meio Ambiente do Estado 
da Bahia – SEMA. Sua área verde é de aproximadamente 250.000 m², 
devido à incorporação do remanescente secundário de Mata Atlântica, 
conhecido como Mata do Zoo. Este cenário de grande beleza natural 
pode ser visto pelo visitante ao circular pelos 3.000 m de pista de 
passeio do parque. 
 

FONTE: http://www.zoo.ba.gov.br/o-zoo/  

 
Leia o texto acima para ficar sabendo informações interessantes sobre 
o Zoológico de Salvador e responda as perguntas: 
 
1) Em que ano foi inaugurado o Zoológico de Salvador? __________ 

 

2) Ele existe há quantos anos? ______________________________ 
 

3) Que parte do terreno do Zoológico é ocupada pela Mata do Zoo? 

_____________________________________________________ 

 

4) Releia o texto e complete os espaços abaixo: 

a)  A pista de passeio do parque do Zoo possui _________metros. 

b) Escreva o número da pista de passeio do parque do Zoo por 

extenso. ____________________________________________.  

c) Esse número tem _______ ordens e tem _________ classes. 

d)  No número 3.000 o valor absoluto do algarismo 3 é___________ 

e o valor relativo é __________________________. 

e) Quantas dezenas de metros tem a pista de passeio do parque do 

Zoo? ______________________________________________. 

 

5)  No texto informa que: “através do Decreto Estadual nº. 17.481 é 

inaugurado o Parque Zoobotânico Getúlio Vargas”.  

Observe o número destacado e responda: 

a) O valor posicional do algarismo 4 é:  ____________________ 

b) Qual o valor absoluto do algarismo 7? ___________________ 

c) Decomponha o número sublinhado. _____________________ 

____________________________________________________ 

http://www.zoo.ba.gov.br/o-zoo/
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ATIVIDADE 02 – 26 DE MAIO DE 2020 
 
Releia o texto “O Zoo” para responder as questões seguintes. 
 
6) Qual a finalidade do texto lido? 

a) Informar os leitores sobre um determinado tema. 

b) Informar os leitores sobre uma determinada palavra. 

c) Informar os leitores de como chegar ao Zoológico de Salvador. 

d) Informar os leitores de como tratar os animais. 

 
7) Sobre o que trata o texto? 

a) Sobre um animal africano, o guepardo. 

b) Sobre o Parque Metropolitano do Abaeté. 

c) Sobre o Zoológico de Salvador. 

d) Sobre o Parque Metropolitano de Pituaçu. 
 

8) O tempo verbal em que são apresentadas as informações no texto 

lido é. 

a) Passado. 

b) Presente. 

c) Futuro 

d) Futuro do presente 

 
9)  Após fazer outra leitura do texto “O Zoo”, enumere as informações 

sobre o Zoológico de Salvador e diga o que foi possível aprender 

sobre ele. 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

 
10) Ao ser inaugurado, que nome recebeu o zoológico de Salvador? 

______________________________________________________ 
 

11) Releia o trecho: “Hoje, o Parque está vinculado à Secretaria do 

Meio Ambiente do Estado da Bahia – SEMA”. A palavra em 

destaque indica circunstância de: 

a) Lugar 

b) Tempo 

c) Dúvida 

d) Modo    
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ATIVIDADE 03 – 27 DE MAIO DE 2020 
 

12) O Zoológico de Salvador tem 1.400 animais pertencentes a 134 

espécies diferentes. Com a ajuda da sua família pesquise e liste 

alguns animais que existem no zoológico de acordo com suas 

espécies. 

MAMÍFEROS AVES RÉPTEIS 

   

   

   

   

   

   

 

13) Nos zoológicos há placas que descrevem algumas características 

dos animais, como nome, onde são encontrados na natureza, o que 

gostam de comer e por quanto tempo eles vivem. Escolha da lista 

que você fez acima quatro animais e preencha a ficha a seguir: 

Animal 
Onde é encontrado 

na natureza 
O que come 

Qual é o seu 
tempo de vida 

    

    

    

    

 
14) Você sabia que o Zoo de Salvador tem sob seus cuidados 40 

espécies ameaçadas de extinção em seu ambiente natural e uma 

delas é a arara-azul? Pesquise sobre a arara-azul e escreva tudo o 

que você descobriu sobre ela!  

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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ATIVIDADE 04 – 28 DE MAIO DE 2020 
 
Você sabia? 

O processo natural de extinção de espécies sempre ocorreu, no 
entanto, não levava ao seu total extermínio, pois a variabilidade 
genética permitia que novas espécies surgissem. Atualmente, 
observamos um processo de extinção acelerado decorrente 
das ações do homem, principalmente relacionadas ao aquecimento 
global e destruição da camada de ozônio, o que limita o processo 
evolutivo e causa a extinção de muitos animais. 
Consideram-se ameaças aos animais tudo o que pode ocasionar 
diretamente a sua retirada da natureza ou a destruição de seu habitat. 
No Brasil, as principais ameaças estão relacionadas às queimadas, 
atividades agropecuárias, expansão urbana, poluição das águas, ar e 
solo, geração e transmissão de energia. 
FONTE: https://www.biologianet.com/biodiversidade/animais-ameacados-extincao.html 

 
Depois de ler o texto acima, responda as questões: 
 
15) O que são seres vivos em extinção? 
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
16) Por que observamos um processo de extinção acelerado? 
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
17) O Brasil é um dos países que tem o maior número de animais, das 
mais diferentes espécies, em diversos ambientes. Quais são as 
principais ameaças para a extinção dos animais? 
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
18) Por que o meio ambiente brasileiro sofre prejuízos com o aumento 
e a diminuição de espécies de animais?  
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

_________________________________________________  

https://www.biologianet.com/zoologia/reino-dos-animais.htm
https://www.biologianet.com/biodiversidade/animais-ameacados-extincao.html
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ATIVIDADE 05 – 29 DE MAIO DE 2020 
 

O Zoológico de Salvador fica no bairro de Ondina. Vamos conversar um 

pouco sobre bairro?  

 

19) Qual é o nome do bairro onde você mora? ____________________ 

________________________________________________________ 
 

20) O bairro onde se localiza a escola em que você estuda é o mesmo 

bairro onde você mora? Escreva o endereço da sua escola. 

________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

 

21) Próximo a sua escola existem mais elementos naturais ou 

construídos? Dê exemplos dos dois elementos:  

a) Elementos Naturais_______________________________________ 

________________________________________________________ 
 

b) Elementos Construídos____________________________________ 

________________________________________________________ 
 

22) O que poderia ter em seu bairro para melhorar a qualidade de vida 

das pessoas que moram nele? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 
 
 

23) Assinale com um (X) as afirmativas que correspondem a um bairro. 
(  ) Há diversos quarteirões com diferentes construções. 
(  ) Há somente estabelecimentos comerciais. 
(  ) Possuem serviços como transporte coletivo e iluminação.  
(  ) Há residências, praças, igrejas, escolas e outros elementos.  
(  ) É formado por uma única rua. 

 

Nos encontraremos na próxima semana! 

Bair.ro subst. masc. Cada uma das partes principais em que se 

localiza a população de uma cidade. 
 

FONTE: JUNIOR Aurélio: Dicionário Escolar da Língua Portuguesa. Editora 

Positivo. ano 2012. 


