#ESTUDOEMCASA
BLOCO N.º 65
ANO(S)

DISCIPLINA PORTUGUÊS

5.º e 6.º

Escrita
- Planificar a escrita por meio do registo de ideias e da sua hierarquização.
- Escrever textos organizados em parágrafos, de acordo com o género textual que
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS convém à finalidade comunicativa.
- Escrever com respeito pelas regras de ortografia e de pontuação.
- Aperfeiçoar o texto depois de redigido.
- Redigir textos de âmbito escolar, como a exposição e o resumo.

Título/Tema(s) do Bloco

Texto expositivo: planificação e redação
Tarefas/ Atividades/ Desafios
1. Koala – texto expositivo / informativo
1.1. Retira as informações necessárias sobre o Koala da placa da sua instalação no
Jardim Zoológico de Lisboa.
1.2. Planifica o teu texto expositivo dividindo-o em três partes:
- Introdução;
- Desenvolvimento: apresentar o tema a expor organizando a informação por parágrafos;
Conclusão
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- Conclusão
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Koala
Phascolarctos cinereus
Ordem: Diprotodontia
Família: Phascolarctidae
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DISTRIBUIÇÃO E HABITAT
Distribuição: Leste e sudeste da
Austrália.
Habitat: Florestas de eucalipto.

IDENTIFICAÇÃO
Peso: 5-8,5 kg (fêmea) / 6,5-12 kg (macho)
Comprimento médio do corpo: ≤ 72 cm (fêmea) / ≤ 78 cm (macho)
- O nariz é grande e desprovido de pelo, ficando mais rosado com a idade.
- Nas patas anteriores, o polegar e o dedo seguinte são oponíveis aos restantes dedos.
- Apenas a fêmea apresenta bolsa marsupial, cuja abertura vertical tem um
posicionamento ventral.
- Os animais das populações mais a sul podem ter o dobro do tamanho dos que vivem a
norte, sendo as fêmeas mais pequenas que os machos.
HÁBITOS
Vida social: Solitária
Atividade: Noturna
Dieta: Herbívora
- É territorial e herbívora especialista, seleciona as folhas e rebentos novos de apenas 20
espécies de eucaliptos.
- Suplementa a dieta com sais minerais que adquire na ingestão de casca destas árvores e
de solo.
- Dieta com baixo valor energético, passa a maior parte do dia a dormir.
- Época de reprodução, os machos lutam entre si para manterem um pequeno harém de
fêmeas reprodutoras.
REPRODUÇÃO
Tipo de reprodução: Vivípara
Gestação: 1 mês
Número de crias: 1
Maturidade sexual: 2-4 anos
- Época de acasalamento o macho marca os ramos com secreções da glândula peitoral e
vocaliza, atraindo as fêmeas em cio.
- A cria permanece na bolsa marsupial durante 6/7 meses sendo amamentada. Antes de
abandonar o marsúpio, alimenta-se de uma matéria à base de folhas de eucalipto,
expelida pelo ânus da progenitora. Depois fixa-se no seu dorso, onde fica durante cerca de
um ano.
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CONSERVAÇÃO
Pouco preocupante
-A contínua destruição, conversão e fragmentação do habitat;
- Os incêndios florestais;
- As doenças são ameaças importantes.

CURIOSIDADES
O Koala não bebe água, só quando está doente.
“Koala” na língua aborígene significa “Aquele que não bebe”.

Retirado do documento com as informações das placas cedidas pelo Jardim Zoológico de Lisboa .

2. ABECEDÁRIO SEM JUÍZO DOS ANIMAIS DO ZOO
Elabora o teu alfabeto sem juízo à semelhança do exemplo que foi dado no bloco.
Inspira-te nos exemplos seguintes:
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