
4º ano A- tarde

Bactérias

FÓRUM DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA – FIC



FÓRUM DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - F.I.C

O Fórum de Iniciação Científica - F.I.C, é
um Projeto Institucional do Colégio HWR, que
coloca o aluno(a) como protagonista no
desenvolvimento de Pesquisa Científica, desde
o início do ensino fundamental.

➤ TEMA DESTE ANO: “Os Porquês das
Ciências”

O tema deste ano, após ser apresentado no
F.I.C, terá continuidade, no segundo semestre,
com a sua finalização na Fecriarte.

O tema foi desenvolvido com as turmas dos
primeiros aos quintos anos, com foco em alguns
conteúdos específicos, como: Água, Corpo
Humano, Animais, Bactérias e Astronomia.

➤ Os quartos anos pesquisaram sobre as
Bactérias. Através de pesquisas, vídeos,
imagens da internet e conversas sobre diversos
assuntos relacionados ao tema.



Participantes F.I.C:

Introdução/Microscópio: Melissa Argolo, Gustavo
Brandão, Otávio Canecchio e Nicolle Abujamra.
O que são Bactérias: Leticia Florentino, Rafaela , Rafael
e Lucas Pires

Benefícios das Bactérias: Marcio Junior, Lucas Dias e
Leonardo Nacao.

Malefícios das Bactérias: Natália Ruiz, Pietra Valentim,
Luiza Perez e Helena Caetano.

Curiosidades das Bactérias: Manuela Candido,
Manuela Maluly, Bernardo Santini, Joy Avalone e Ana
Luiza Godoy

Olá! Sejam bem vindos as apresentações do F.I.C 

Aqui você vai ver sobre:

Introdução: Microscópio;

• O que são bactérias;

• Benefícios das bactérias;

• Malefícios das bactérias

e Curiosidades das bactérias.



Os microscópios

Agora vamos explicar sobre o 

Microscópio.

O que é um microscópio?

Microscópio é um 

instrumento utilizado para 

ampliar imagens de 

estruturas muito pequenas, 

como bactérias.

Partes do microscópio:

As partes do

Microscópio são: O

tubo, a lente ocular, os

botões de ajuste, as

lentes objetivas, a platina

ou a mesa e a fonte de

luz.

O Tubo serve de

suporte da lente ocular.

Tubo



Lentes objetivas:

As Lentes Objetivas ficam

próximas do material, elas

podem ter diversas

ampliações: mais perto,

mais longe e etc.

Lente ocular:

Aproxima-se um de seus

olhos da Lente para

observar o material.

Platina:

A Platina é o suporte onde é

colocada uma lâmina de vidro

com o material que vai ser

observado.

Fonte de luz:

A Fonte de Luz direciona

a luz para que ela passe

através do material que

vai ser observado. Nos

modelos mais simples,

pode ser um espelho, que

reflete e direciona a luz.

Botões de ajuste:

Os botões de ajuste
regulam o foco da
imagem.



Curiosidade sobre o 

microscópio:

Você sabia que o primeiro

microscópio foi feito por

dois holandeses, O pai

Hans Jansen e seu filho

Zacarias Jansen.

Agora você vai ver O que 

são as bactérias. Espero 

que tenha gostado da nossa 

explicação! Um beijo e 

Tchau!

Fonte da curiosidade:                  

Responsáveis pelas 

imagens: Nicolle e Otávio

www.brasilescola.uol.com.br

Responsável pelas 

correções: Melissa

Fonte geral: Livro de 

ciências     Responsável 

pelas escritas: Gustavo

Editora Moderna Buriti

Responsáveis pelo 

trabalho: Gustavo, Melissa, 

Nicolle e Otávio.

Zacharias Janssen - 1580 a 1638

http://www.brasilescola.uol.com.br


F.I.C
O que são bactérias?



As bactérias são

microrganismos microscópicos

que não precisam de um ser

vivo para viver.

O que as bactérias

comem?

As bactérias podem se

alimentar de duas maneiras

diferentes:

● As bactérias que

produzem o próprio

alimento por meio de

fotossíntese.

● As bactérias que não

produzem o próprio

alimento, ou seja,

utilizam matéria

orgânica sintetizada por

outros organismos

como fonte de energia.

É o caso das bactérias

decompositoras.Você quer saber mais sobre as

bactérias? Você sabia que as

bactérias são unicelulares? Um

ser vivo unicelular é um ser de

uma única célula.

Isso quer dizer que as

bactérias não tem mais que uma

célula.



Algumas bactérias podem

sobreviver em locais que um

ser humano não poderia

sobreviver, como regiões

profundas no oceano, lugares

extremamente frios ou até em

vulcões.

Quais são as formas de 

PREVENÇÃO contra as 

bactérias? 

➔ Lavar as mãos
➔ Escovar os dentes
➔ Tomar banho 

frequentemente
➔ Tomar as vacinas



Quais são as formas de

TRANSMISSÃO das

bactérias para os nossos

corpos?

➔ Comer comida vencida;

➔ Não lavar as mãos após 

tocar no chão (lugares 

sujos);

➔ Beber água não filtrada;

➔ Não tomar as vacinas.

Jogo de verdadeiro ou falso 

sobre bactérias: 

https://wordwall.net/pt/resourc

e/16056814

Fonte:
Brasil Escola, Prepara Enem e 
Moderna.

Agora fique com o grupo 

sobre os benefícios das 

bactérias

FEITO POR: Rafael, Rafaela, 

Lucas P., Letícia.

https://wordwall.net/pt/resource/16056814
http://www.youtube.com/watch?v=1d7a8vflz7U


Benefícios das bactérias 
Feito por: Leonardo, 

Márcio e Lucas Dias. 

As bactérias podem trazer 

benefícios:

- Diversas bactérias

habitam o solo e o tornam

mais rico em nutrientes,

facilitando o crescimento

das plantas.

A bactéria ajuda na 

digestão 

As bactérias ajudam na

digestão de alimentos e

quando comemos os

alimentos saudáveis

elas produzem

vitaminas.



As bactérias também são

utilizadas na produção de

alguns alimentos, como:

Queijo

Vinagre

Leite fermentado

Malefícios das bactérias

Onde nós  encontramos 

as Bactérias…

Nós encontramos as

bactérias em vários

lugares: metrôs, ruas,

mercados e hospitais são

exemplos de lugares onde

existem bactérias.

Rua                        

Metrô                                                          

Hospital

Mercado 



Bactérias em casa...

Nós não vemos as bactérias

a olho nu.

Mas os cuidados sempre

valem a pena exemplos:

Quando você lava a louça

tem muitas bactérias na

esponja.

Então sempre troque a

esponja a cada 3 semanas.

Regra do cinco segundos

Você conhece a regra do cinco

segundos ou qualquer

segundo que tenha contado

para pegar uma comida que

caiu no chão?

Bom, se você faz isso pare!

Vou dar uma resposta do

porque:

BACTÉRIAS

Agora uma informação

Você sabia que em cinco

segundos chegam vinte

por cento de bactérias

que infectam a comida

caída no chão.

Então é isso que eu

posso dizer da regra e

não faça isso.

Algumas doenças

causadas por

Bactérias...

Existe algumas doenças

causadas por Bactérias

tipo: Cólera, Febre

maculosa, Pneumonia,

Meningite, Tétano entre

outros.

Essas doenças são

muito perigosas então

sempre façam os

cuidados certos.



As prevenções das 
bactérias...

Nós podemos prevenir as

bactérias assim: use a máscara

no nariz (quando precisar), lave

as mãos 6 vezes no dia, quando

espirrar, coloque o cotovelo em

frente a boca, escove os dentes

sempre quando terminar de

comer a comida ou bebida,

fique no distanciamento certo e

tome as vacinas contra as

doenças.

Tome todos os cuidados 

possíveis contra as bactérias e 

lembre-se do que nós 

conversamos!

Fonte: 
https://brasilescola.uol.com.
br/doenças/doenças-
causadas-bacterias.htm

Final 

Apresentadoras: Luiza, 

Natália, Pietra e Helena.

https://brasilescola.uol.com.br/doenças/doenças-causadas-bacterias.htm


Curiosidades
sobre as bactérias

Você sabia que existem

mais bactérias em sua boca

do que pessoas no

planeta?? É inacreditável!!!

Pesquisas já conseguiram
catalogar 1.458 novas
bactérias analisando apenas
a região do umbigo.

Uma mesa de escritório tem

400 vezes mais bactérias

que um banheiro. Isso é

muita bactéria

O cheiro de chuva é

causado por uma

bactéria chamada

Actinobacteria!!!

A cada 20 minutos uma 

nova bactéria cresce em 

uma esponja de pia.



Telefones e celulares têm

18 vezes mais bactérias do

que maçanetas de

banheiros. Eca!!

Bactérias também podem ser 
infectadas por vírus.

Aqui nós temos algumas 

imagens de bactérias:



Os bebês nascem sem

bactérias em seus corpos!

Mas depois eles

desenvolvem as bactérias.

Você sabia que no Yakult

tem uma bactéria que se

chama lactobacilos?

Uma boca limpinha tem

entre mil e 100 mil

bactérias em cada dente.

Imagina uma boca suja!!!

20% das canecas de

escritório contém

material fecal!! Eca!!!!



A maioria dos antibióticos é 

feito de bactérias

O gosto do chocolate é

causado por uma bactéria e

sem ela o chocolate teria

gosto de cacau.

Na Nova Zelândia. em

2013, foi descoberta uma

bactéria capaz de resistir a

todos os antibióticos que

existem.

Fonte:

https://www.megacurioso.c

om.br/educacao/104247-

21-coisas-intrigantes-que-

voce-nao-sabe-sobre-

bacterias.html 

Então é isso pessoal!!

Nós chegamos ao fim,

Obrigado(a) por ver até

aqui!!!!!!

Esse foi nosso F.I.C.

Esperamos que tenham

gostado!!!!!

Tchau!!!!

https://www.megacurioso.com.br/educacao/104247-21-coisas-intrigantes-que-voce-nao-sabe-sobre-bacterias.htm
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