
MICRO-ORGANISMOS 
ELES EXISTEM?



Depois da orientação sobre 
micro-organismos, chegou 

a hora da nossa 
experiência.



Cultura de Micro-organismos.



Coletando micro-organismos do meio ambiente 
e colocando no alimento.



E a experiência foi pura diversão.



Saber que dessa experiência, 
cresceriam micro-organismos, 
despertou muita curiosidade.



Será que na saliva temos 
micro-organismos?



Experiência com alegria.



Nossa atividade desperta para a higienização das mãos.



Higienização das mãos uma ação fundamental 
contra muitas doenças.



Medidas SIMPLES salvam VIDAS.



Uma prática escolar para o cotidiano 
desses pequenos.



Lavar as mãos ao chegar em casa 
e antes das refeições foram enfatizadas.



Lavar as mãos, uma orientação 
que deve ser fortalecida.



O lúdico faz que a atividade torne eficaz.



Pose para a foto!



Mais registros...















Depois de alguns dias, seguimos nossa atividade  para os resultados.



Micro-organismos... ELES EXISTEM?



Olhe quantas colônias de MICRO-ORGANISMOS!



Não é que eles cresceram mesmo!





Expressões diferentes.



Os MICRO-ORGANISMOS existem mesmo.



Não conseguíamos enxergar, mas agora podemos ver depois do 
crescimento dessas colônias. 

























Pode observar que o crescimento de colônias desta placa foi só de um 
lado. Do outro lado não tocamos.



Isso nos mostra que esses micro-organismos que cresceram foram das 
nossas mãos.









Devemos ficar atentos, pois os micro-organismos estão em todos os 
lugares e as medidas simples de higiene farão diferença em nossas 

vidas.



A higiene das mãos é fundamental para uma boa saúde.
Essa decisão está em tuas mãos!

Nutricionista: Angelúcia F. Nascimento – CRN 20461
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