
- Microscópio
- Lamela
- Lâmina
- Água
- Copo
- Colher pequena
- Fermento para pão

Material

Área de Registo

Levedura

Procedimento

- Dissolve uma colher pequena de fermento num copo cheio de água.

- Coloca uma gota desta mistura na lâmina e cobre-a com a lamela.

- Coloca a lâmina no microscópio e foca usando a objectiva de 10X.

- depois de focares a imagem, muda para a objectiva de 40X.

- Desenha na área de registo o que consegues observar.

Os micróbios do fermento para pão

Os micróbios são seres vivos muito pequenos que não se conseguem ver
a olho nú. Só conseguimos ver os micróbios através do microscópio.

Actividade 1 1/2

Nível 1 - Cap. 1



Solo

Material Procedimento

- Recolhe com uma colher um pouco de terra e mistura-a com um pouco de água.

- Filtra esta mistura para um copo limpo, usando um funil de plástico.

- Coloca uma gota desta mistura na lâmina e cobre-a com a lamela.

- Coloca a lâmina no microscópio e foca usando a objectiva de 10X.

- Depois de focares a imagem, muda para a objectiva de 40X, e depois
  para a objectiva de 100X.

- Desenha na área de registo o que consegues observar.

Os micróbios do solo

Área de registo
Os micróbios são seres vivos muito pequenos que não se conseguem ver
a olho nú. Só conseguimos ver os micróbios através do microscópio.

- Microscópio
- Lamela
- Lâmina
- Água
- Solo
- Colher de Sopa
- Funil de plástico
- 2 copos

Actividade 1 2/2

Nível 1 - Cap. 1



Pão (ou massa) sem fermento

A massa do pão obtém-se misturando levedura (o chamado “fermento”)
com farinha, sal e água. Se deixarmos a massa “descansar” depois de
misturada num sítio seco e quentinho, passado algum tempo forma-se um
gás natural, que faz com que a massa cresça (o que se chama “levedar”).

Procedimento

Material
- 100 g de farinha
- 60 ml de água morna (40/45ºC)
- 3 g de fermento para pão seco ou fresco
- Colher de chá
- Colher de pau
- Açúcar
- Sal

- Dissolve o fermento do pão na água morna e junta meia colher de chá de açúcar. Junta a esta mistura a farinha,
  o sal e um pouco de água fria. Mistura tudo muito bem com a ajuda da colher de pau.

- Põe a massa a levedar.

- Junta mais água para atingir a consistência desejada.

- Deixa a massa levedar outra vez durante 5 minutos.

- Repete os pontos 1., 2., 3. e 4. para fazeres outra massa, mas a esta não juntes o fermento.

- Deixa as duas massas num local quente durante 30 a 40 minutos. Compara-as.

- Faz bolas com as duas massas e deixa-as repousar durante 15 minutos.

- Coloca-as no forno (a 200ºC durante 15 a 20 minutos), no caso de teres forno na tua escola,
  senão compara apenas as duas bolas de massa.

- Tira algumas fotos aos dois pães (ou às duas bolas de massa).

Área de registo

Pão (ou massa) com fermento

Foto

Foto

Actividade 2
Nível 1 - Cap. 1

Quem faz o pão?



Let´s spoil the yoghurt?
Quando um iogurte fica aberto e fora do frigorífico durante muito tempo, em
contacto com os micróbios que “andam” no ar, pode ficar estragado (ou
“contaminado”). Isto acontece porque os micróbios encontram no iogurte aberto
boas condições para se multiplicarem: alimento, água, temperatura adequada
e tempo suficiente.

Procedimento

Material
- 1 iogurte sólido

- Dentro da sala de aula, escolhe um local para
  colocares o iogurte.

- Retira a tampa do iogurte e deixa-o nesse local à
  temperatura ambiente durante 5 dias.

- Observa o iogurte todos os dias e vai registando o que vês.

Actividade 3
Nível 1 - Cap. 1

O que consegues ver?

Dia
1

2

3

4

5

Área de registo



Os micróbios não gostam de temperaturas muito frias ou muito quentes.
Constrói um termómetro gigante para te recordares como é que os micróbios
se comportam a diferentes temperaturas.

- Tesoura

- Cola para papel

- Folha 1 e 2: A escala do termómetro

- Folha 3: Os locais

- Folha 4: Os micróbios

- Cartolina ou esferovite

- Termómetro

Material Procedimento
1 - Constrói o termómetro gigante

- Usa a escala do termómetro (folha 1 e 2).

- Recorta-a e cola-a no material que escolheste para
  construíres o termómetro.

- Coloca o termómetro na parede da sala de aula

2 – Mede a temperatura

- Mede a temperatura nos locais indicados em cada
  desenho (folha 3) com a ajuda de um termómetro e
  regista-as na caixa respectiva.

- Cola os desenhos no lado esquerdo do termómetro
  no valor da temperatura correspondente.

3 – Coloca os micróbios

- Cola os micróbios (folha 4) no lado direito do
  termómetro.

- Não te esqueças que os micróbios gostam de
  temperaturas entre os 5ºC e os 60ºC.

  Discute o termómetro que fizeste com o professor.

Actividade 4
Nível 1 - Cap. 1



0º

-10º

-20º

20º

10º

40º

30º

Folha 1 - A escala do termómetro Actividade 4
Nível 1 - Cap. 1



60º

50º

80º

70º

100º

90º

Actividade 4
Nível 1 - Cap. 1

Folha 2 - A escala do termómetro



+100ºC

-18ºC

Actividade 4
Nível 1 - Cap. 1

Folha 3 - Os locais



Folha 4 - Os Micróbios Actividade 4
Nível 1 - Cap. 1



O que consegues ver?

Dia
1

2

3

4

5

As tuas mãos podem transportar micróbios, se brincares, por exemplo,
com animais, no jardim ou depois de ires à casa de banho. Por isso,
já sabes que deves lavar sempre as mãos antes de tocares nos alimentos!

- Coloca as tampas e põe fita cola à volta de cada
uma; identifica-as como “mãos lavadas” e “mãos
não lavadas”.

- Anota as diferenças que vais descobrindo nas
placas durante 5 dias seguidos.

- 2 placas de Petri com meio de cultura

- Depois de brincares no recreio, e antes de lavares
  as mãos, coloca um dos teus dedos sobre a
  superfície de agar da placa de Petri.

- Agora, lava as mãos com água quente e sabonete.
  Coloca um dos teus dedos sobre a superfície de
  agar da outra placa de Petri.

NOTA IMPORTANTE:
O agar da placa de Petri torna possível que os micróbios presentes se multipliquem. As colónias que vês no
agar contêm milhões e milhões de micróbios (bactérias), pelo que as deves tratar com muito cuidado e sempre
com a ajuda do teu professor.

Material

Procedimento

Área de registo

Actividade 5
Nível 1 - Cap. 2



NOTA IMPORTANTE:
As metades guardadas à temperatura ambiente devem ser colocadas num saco de plástico transparente. Não deves tocar nos alimentos dentro do saco.
Quando a amostra tiver um cheiro intenso, o teu professor irá deitar o saco fechado no caixote do lixo.

Os alimentos podem ser guardados a diferentes temperaturas conforme o tipo de
alimento. Com esta actividade, queremos que vejas o que acontece quando os
alimentos são guardados em condições erradas.

Alimento:

Dia /
Característica

Cor

Cheiro

Temperatura Ambiente

Frigorífico

1 - Muito mal  2 - Mal  3 - Aceitável  4 - Bom  5 - Muito bom

Procedimento
- Escolhe 3 alimentos diferentes (por exemplo: uma alface, leite
  e uma fatia de fiambre).

- Para cada alimento, guarda metade à temperatura ambiente e a
  outra metade no frigorífico.

- Todos os dias observa cada uma das metades no que respeita
  à cor e ao cheiro.

- Escreve todas as observações que fizeres na área de registo.

- Discute com os teus colegas e professor as diferenças.

Área de registo

Dia /
Característica

Cor

Cheiro

Actividade 6
Nível 1 - Cap. 2



Completa as frases com a palavra seguinte:

Find the missing words!

- mal
- congelador
- mata os micróbios
- superfícies

- alimentos
- lixo
- visível
- lavadas

1. O mundo dos micróbios não é  __________  a olho nú.

2. Quando os micróbios encontram as condições adequadas, entre as quais tempo, eles  _________
    rapidamente.

3. Cozinhar os alimentos a altas temperaturas   ______________  e torna os alimentos seguros e
    saborosos.

4. Podes ____________os alimentos se as tuas mãos não estiverem _________.

5. Lava sempre as tuas ______ antes de tocares nos _________.

6.  Os alimentos congelados devem ser guardados no _____________.

7.  Os iogurtes e o fiambre devem ser guardados no ____________.

8. A carne e o peixe tem que ser ___________  antes de serem consumidos.

9. Mantém sempre os utensílios de cozinha e as _________ bem  lavadas.

10. Todos os alimentos que tenham mau aspecto ou cheirem ____ devem ser deitados no ______.

- frigorífico
- multiplicam-se
- mãos
- contaminar
- bem cozinhados

Actividade 7
Nível 1 - Cap. 2



Agora, vamos às compras! Já aprendeste que deves comprar os alimentos
e outros produtos não alimentares por uma determinada ordem.

Esta é a tua lista de compras

1. Peixe congelado
2. Frango cru
3. Bolachas
4. Cebolas
5. Champô
6. Sumo de laranja natural
7. Arroz

8. Fiambre
9. Detergente
10. Água
11. Feijões em lata
12. Morangos
13. Iogurtes
14. Pão

15. Guardanapos
16. Mousse de chocolate
17. Pasta de dentes
18. Compota
19. Gelado
20. Manteiga

1º

Nome do produtoOrdem de Compra

2º

3º

Agora, preenche o quadro com a ordem em que irias colocando os produtos no carrinho do supermercado.

Actividade 8
Nível 1 - Cap. 3



- Revistas e folhetos dos supermercados.
- Folhas de cartolina

No final, cada grupo vai verificar se os outros grupos
arrumaram bem os alimentos. Ganha o grupo que
arrumar correctamente todos os alimentos em menos
tempo.

Cada grupo tem que:

- Recolher imagens de 15 produtos diversos. Estes
produtos devem incluir produtos não alimentares e
produtos alimentares.

- Construir 3 pequenas caixas de cartolina para
representar a despensa, o frigorífico e o congelador.

- Trocar os produtos que o teu grupo arranjou com
outro grupo. A tarefa de cada grupo é colocar os
produtos nas “caixas” correctas.

Quando regressas das compras, é importante guardar logo cada alimento
no lugar correcto: no frigorífico, no congelador ou na despensa.

Material

Procedimento

Actividade 9
Nível 1 - Cap. 3



Os rótulos indicam sempre até quando podes comer um alimento – o prazo de validade.
Nos rótulos de certos alimentos também podes encontrar informação sobre o modo como devem
ser guardados (condições de armazenamento) e preparados.

Alimento                                                           Prazo de validade

- Embalagens de vários produtos alimentares

Situação 1 – na sala de aula

- Combina com os teus colegas e com o teu professor
  quais as embalagens de alimentos que cada um
  deve levar no dia da actividade.

- Para cada produto, toma nota, na área de registo,
  do seu prazo de validade e das suas condições de
  armazenamento.

Situação 2 – em casa

- Leva para casa a folha de registo fornecida pelo
 teu professor.

- Faz o mesmo exercício com alimentos que tenhas
  guardados no frigorífico, no congelador e na
  despensa de tua casa. Encontraste produtos fora
  da validade?

- Compara os resultados com os dos teus colegas
  na sala de aula.

Material

Procedimento

Condições de
armazenamento

Área de registo - na sala de aula

Actividade 10 1/2

Nível 1 - Cap. 3



Área de registo - em casa

Alimento                                                                    Prazo de validade
Condições de

armazenamento

Actividade 10 2/2

Nível 1 - Cap. 3



Na imagem seguinte, assinala os 6 erros

Actividade 11
Nível 1 - Cap. 4



- O dia estava bonito e a Isabel ajudou a sua mãe a plantar algumas flores no jardim. Depois do trabalho feito, a Isabel ficou cheia
de fome, e foi a correr à cozinha comer um iogurte!

- O Rafael fez uma sanduíche para levar para a escola. De repente, cortou o dedo com a faca e o corte começou logo a sangrar.
Lavou a ferida em água a correr, desinfectou e colocou um penso. Depois, acabou de preparar a sanduíche.

- Depois de jantar, a Inês recolheu os restos de comida de todos os pratos, dirigiu-se para o jardim, colocou os restos de comida no
prato dos gatos e chamou-os.

- A Ana estava a comer um bolo na cozinha quando viu um rato. “Que animalzinho peludo, cinzento e fofinho...”, pensou a Ana. E
não disse nada aos pais.

Lê cada uma das seguintes frases e indica as que estão certas  e as que estão erradas:

certo errado

certo errado

certo errado

certo errado

Actividade 12 1/2

Nível 1 - Cap. 4



- A festa de anos do Bernardo foi no sábado passado. Depois dos convidados irem embora, a mãe do Bernardo colocou os biscoitos
que sobraram num frasco fechado e guardou-o na despensa.

- A Francisca estava a sentir-se doente. Tinha a garganta a doer e estava a tossir muito e a espirrar. Mas, como queria fazer uma
surpresa à família, foi preparar umas sanduíches para o lanche.

- Durante o intervalo da escola, e depois de ter lavado as mãos, o Artur retirou o pão e o sumo da sua mochila. Como estava com fome,
comeu tudo e, no fim, limpou bem a boca e as mãos com um guardanapo! Deitou o guardanapo sujo no caixote do lixo e só depois
foi brincar.

Safe or unsafe ?
Lê cada uma das seguintes frases e indica as que estão certas
e as que estão erradas:

certo errado

certo errado

certo errado

Actividade 12 2/2

Nível 1 - Cap. 4


