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Escola:

Nome:                                            derivados do leite               Data:                Turma:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RODA DOS ALIMENTOS

Objetivo

• Identificar e classificar os grupos de alimentos quanto as origens animal, vegetal e mineral, a fim de 
conscientizar os alunos da importância de uma boa alimentação para se manter a saúde e se proteger 
contra doenças.

• Realizar  pesquisa  na  internet  para  aprofun  derivados  do  leite  dar  os  conhecimentos  sobre  os 
alimentos.

• Desenvolver cálculos que fundamentem a aplicação do conhecimento matemático.

Etapas  da proposta

Atividade interdisciplinar Ciências e Língua Potuguesa

1. Levar os alunos ao laboratório de informática para pesquisar, na internet, conteúdos sobre os grupos de 
alimentos vegetais, animais e minerais.

2. Digitar em um editor de texto e inserir figuras sobre o conteúdo.  Solicitar que os alunos coloquem a 
fonte dos textos e das imagens.

3. Na sequência, escrever o nome dos alimentos que aparecem na imagem selecionada.

4. Acessar a pasta de  Jogos em flash – Ciências – rodaalimentos.swf,  para desenvolver a atividade ou 
acessar o site:
 http://www.educacao.te.pt/images/primeiro_ciclo/roda_alimentos.swf

5. Capturar  a imagem do jogo (Fig. 10, depois ter completado a atividade.

Figura 1 – Imagem da atividade roda dos alimentos

http://www.educacao.te.pt/images/primeiro_ciclo/roda_alimentos.swf
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6. Observe os alimentos na Roda e classifique-os quanto as origens:

Animal:

Vegetal:

Mineral:

7. Escolha os alimentos de sua preferência e escreva 10 frases.

8. Construa sua roda dos alimentos, considerante as origens animal, mineral e vegetal. No editor
    de texto Writer

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pesquisando na internet

1. Quais vitaminas nós encontramos nas frutas abaixo e quais são os benefícios para nossa saúde?
Banana - 
Abacaxi -
Maçã - 

2. O que você entende por produtos hortícolos? Escreva alguns exemplos.

3. Que tipo de alimentos podemos produzir com o amendoim?

4. Que cuidados devemos ter com as carnes antes ingerí-las?

5. Pesquise três tipos de derivados de queijo , salve uma imagem e insira aqui.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matemática

1.  Considerando  que  você  foi  ao  mercado  com R$ 30,  00  e  comprou  os  alimentos  descritos  abaixo 
presentes na Roda dos alimentos.

Um quilo de bananas: R$ 1,60
Dois litros de leite: R$ 1,98
Um pão fatiado: R$ 3,95
Um abacaxi: R$ 2,50
Quanto você gastou e quanto sobrou de troco? Efetue os cálculos.

2. Elabore uma sentença matemática com os mesmos alimentos.

3. Se um litro de óleo vegetal custa R$ 2,56. Quanto custará  três? Escreva como você pensou para realizar 
o cálculo?

                                                                                                                                                                                  Marinez Siveris
asiveris@via-rs.net 

http://www.google.com/search?hl=pt-BR&client=ubuntu&channel=fs&biw=1256&bih=573&q=derivados+do+leite&oq=derivados+do+leite&aq=f&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=119154l119154l0l119955l1l1l0l0l0l0l345l345l3-1l1l0
http://www.frutasnobrasil.com/vitaminas_da_maca.html
http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/abacaxi/abacaxi-1.php
http://www.ogalileo.com.br/noticias/nacional/cuidados-ao-comprar-carne
http://www.google.com/search?hl=pt-BR&client=ubuntu&channel=fs&biw=1256&bih=573&q=amendoim&gs_sm=e&gs_upl=11488l17707l0l18517l19l19l0l1l0l3l323l3427l3.6.6.3l18l0&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi
http://ritasousa.net/banana-caracteristicas-vitaminas-e-as-propriedades

