
Cultura de Micro-organismos



Atividade sobre Micro-organismos que enfatiza a 
necessidade de higienizarmos as mãos de forma 

profilática às doenças. 



Interação Profissional em sala:
Professora e Nutricionista



Atividade Promovendo o Cuidado 
Higiênico-Sanitário.



Higienizamos as Mãos antes de
Coletar os Micro-organismos.



Será que higienizar as mãos antes das refeições 
é o suficiente?













Depois das mãos higienizadas, tocamos em todo 
o ambiente.



Pergunte aos alunos sobre as maçanetas de 
portas de banheiros, principalmente Shopping!



Só não tocamos no chão e no lixo.



Muitas pessoas acreditam sujar as mãos 
somente ao tocar em lixos ou no chão.



Explorar a área externa da escola faz parte dos 
nossos costumes.



Quantas pessoas tocam nos corrimãos de escadas 
rolantes em shopping e metrô? 

Será que tem micro-organismos?



E nossa atividade foi muito divertida!







E as maçanetas de portas de banheiros estão entre 
as campeãs com micro-organismos. Por que será?





Nossas mãos são meios de transmissão de 
micro-organismos, por isso a necessidade de 

higienizarmos sempre.



Muito bem! Prontos para coletarmos 
os micro-organismos.



Preparamos alimento para os micro-organismos.



Agora realizamos a coleta. Será que os 
micro-organismos estão presentes em nossas mãos?



Como não os enxergamos a olho nu, até parece que 
não há micro-organismos.



Olhos atentos.  
Todos participam.























Eles sabem que existem micro-organismos do bem.



Nossa atividade despertou muita curiosidade.

























Essa parte da atividade eles podem contar e 
sabem explicar.



Segunda parte da atividade.



Depois de alguns dias... Observar se houve 
crescimento microbiano.



E a expectativa de observar a olho nu.



Depois de formar colônias, conseguimos enxergá-los.







Formação de Colônias de Micro-organismos.



Lembrando que higienizamos as 
mãos e depois somente tocamos 
em objetos e no meio ambiente.



Os pontos transparentes 
também são pontos 

microbianos.





A atividade desperta e 
favorece maior 
entendimento.



A Importância de 
Higienizar as Mãos 

antes das Refeições.





Higienizar as Mãos 
com Frequência. 





Higienizar as Mãos  
para Prevenção de 

Doenças.



Algumas pessoas 
higienizam mais as mãos 
somente em épocas de 

epidemias.





Higienizar as Mãos.
Isso faz parte da nossa 

rotina o ano inteiro.









Higienizar as mãos é uma 
recomendação para todas 

as idades.







Eles aprenderam também 
sobre segurança alimentar.







Eles aprenderam que é 
necessário  observar a 

higiene do ambiente onde 
nos alimentamos .











Os micro-organismos patogênicos existem e estão 
em nosso meio, portanto, higienizar as mãos é uma 

medida simples, mas de grande valor profilático.
Medidas Simples Salvam Vidas!

Nutricionista: Angelúcia F. Nascimento – CRN 20461
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