
MICRO-ORGANISMOS
Eles existem?

JARDIM II 



MICRO-ORGANISMOS
Não conseguimos enxergá-los.



Primeira parada do passeio no Floresta.
Coletando micro-organismos do meio ambiente.



Segunda parada do passeio no Floresta.



Higienização das mãos uma ação fundamental 
contra muitas doenças.



Medidas SIMPLES salvam VIDAS.



E a experiência foi pura diversão.





O lúdico faz que a atividade torne eficaz.



Contato com a natureza faz parte de nossa rotina.



Terceira parada do nosso passeio.



Hora de passar os micro-organismos para o alimento.



O despertar da curiosidade e aprendizado.









Eles sabem que existem micro-organismos do bem e do mal.





Informar, fortalecer e aprender sobre os micro-organismos.



Mais uma turma.





Prática no nosso laboratório natural.



Contato que favorece muitos benefícios.





Depois da orientação sobre micro-organismos, 
chegou a hora de mais uma experiência.



Cultura de Micro-organismos.



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



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



...e muita diversão.



Olhinhos atentos...



Experiência com alegria.



Nossa atividade desperta para a higienização das mãos.



Sujando as mãozinhas... 



...na natureza.



Vamos aproveitar nosso laboratório natural.





Explorando a natureza..



...experiências que marcam.



Aprendizado e diversão.



Será que coletamos Micro-organismos?



Passando os micro-organismos para o alimento.



Por enquanto não conseguimos enxergá-los.













A professora também participa.



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

vidas.





Mais uma turma.





Captando momentos dessa turma.











Atividade ao ar livre é tudo de bom!



















Desenhos representando nossa atividade.





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



Micro-organismos... ELES EXISTEM?
Quando formam colônias conseguimos ver.



Não é que eles cresceram mesmo!



As crianças sabem o que são colônias.



Muita expectativa para ver o resultado de nossa experiência.





Nossa atividade promove os bons hábitos de higiene.



Uma prática escolar que forma para o futuro



Lavar as mãos, uma orientação 
que deve ser fortalecida sempre.





As crianças sabem explicar direitinho.



Fotos para registro.









Micro-organismos existem sim, porém não estão diante de nossos 
olhos e podem causar grandes problemas de saúde.

Devemos tomar medidas simples de higiene sempre.
Essa decisão está em nossas mãos!
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