
 

 

 

 

O que são produtos orgânicos? 
 
Vamos descobrir realizando uma breve pesquisa. Descubra o que são produtos orgânicos 

e como são produzidos. Registre em seu caderno, tire foto do registro e envie para 

correção junto das outras atividades. 

 

Seguem algumas sugestões de sites para pesquisa: 

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/produtos-organicos.htm 

https://mundoeducacao.uol.com.br/quimica/produtos-organicos.htm 

https://saudebrasil.saude.gov.br/eu-quero-me-alimentar-melhor/o-que-sao-os-alimentos-

organicos 
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Você já viu a pirâmide alimentar?  Observe a pirâmide abaixo e assista ao vídeo para 

entender um pouco: https://www.youtube.com/watch?v=Y5Jl9UAp-es 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAVÍNIA DE FIGUEIREDO ARNONI. 

Nome do aluno: Data: 19/10/2020 Semana: 

8 
Professora: Patrícia M. do Nascimento/                                                         
Carolina T. Merino 

Turma: 3º anos A/B 

Componente Curricular: Matemática Entregar: 26/10/2020 



 

 

 

Observando a pirâmide alimentar, podemos dizer que ela é um tipo de gráfico que 
pode nos auxiliar a organizar nossa alimentação. 

Podemos perceber que a pirâmide é dividida em grupos, e cada um representa um 
determinado tipo de alimento, os alimentos que precisam ser consumidos em maior 
quantidade estão na base da pirâmide e os que precisam ser consumidos em menor 
quantidade estão no topo. Importante: devemos observar que para uma alimentação 
saudável diária, devemos incluir sempre todos os grupos recomendados para garantir 
todos os nutrientes que nosso organismo precisa. 
 
Observe a pirâmide e a tabela que indica a quantia de porções que você deve consumir e 
responda: 
 

1- Quais alimentos uma criança em idade escolar deve consumir 3 porções? Você 
consome esses alimentos com frequência? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

2- Quais alimentos que uma criança em idade escolar deve consumir mais?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

3- Quais alimentos que uma criança em idade escolar deve consumir menos? Com 
que frequência você consome esses alimentos? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
4- Os alimentos do grupo 4 são os que todos independente da faixa etária devemos 

consumir menos. Explique por que você acha que isso acontece. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 

Agora que já vimos um pouco sobre a pirâmide alimentar e descobrimos o que são 

produtos orgânicos, vamos solucionar algumas situações problemas do livro didático 

“Nosso livro de Matemática- 3º ano” a partir do exercício 2 da página 66. Faça as contas 

necessárias no seu caderno e envie foto das contas e das respostas no livro. 



 

 

 
 

Bom estudo! 


