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Resumo: 

 

A Unidade Didática que ora se apresenta tem por 
objetivo aproximar ao máximo possível os 
conteúdos de Ciências e Química, da realidade dos 
alunos do 8º ano do Colégio Estadual José Armim 
Matte - EFMNP. O tema central é a produção e 
qualidade do leite bovino e seus derivados como 
importante fonte de renda para as famílias desses 
alunos, cuja maioria são oriundos da zona rural do 
município. A Unidade Didática foi elaborada em 
uma sequência de forma a conduzir aos resultados 
esperados, ou seja, que os alunos conheçam 
melhor o manejo e cuidado dos animais, tomem as 
medidas adequadas para garantir a boa qualidade 
dos produtos e, aprendam, no laboratório, pelas 
palestras, aulas e visitas aos laticínios, a fabricarem 
os derivados do leite, tais como: diferentes tipos de 
queijo, iogurte e leite fermentado, contando para 
isso, com o estudo da microbiologia, uma vez que 
esses temas se complementam e serão de muita 
utilidade nesta proposta de ensino. Sendo que, por 
meio desta, alunos e familiares serão beneficiados. 
Trata-se de um estudo interdisciplinar e prático, 
com o propósito de envolver a atenção dos alunos. 
Acrescenta-se que, para o desenvolvimento da 
proposta serão necessários autorizações, 
atestados de segurança, equipamentos e vestuário 



adequados, os quais serão providenciados em 
conformidade com as normas de segurança. 
Salienta-se que produtos fabricados serão 
consumidos pela família e/ou comercializados em 
feira local, contribuindo para o aumento da renda 
familiar.  
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1 APRESENTAÇÃO 

 

Esta Unidade Didática surgiu por considerar que hoje é fundamental que o 

professor associe os conteúdos curriculares aos problemas e atividades do 

cotidiano, atribuindo-lhes significado a fim de conquistar o interesse e a participação 

dos alunos. 

Isto porque, é fundamental que a escola consiga acompanhar os avanços 

que ocorrem de modo cada vez mais acelerado, sendo imprescindível que o 

professor discuta com os seus alunos os diferentes assuntos, temas e, 

principalmente, evolução científica e consequente desenvolvimento tecnológico. 

Sob esse ponto de vista, pretende-se demonstrar aos alunos através de um 

ensino estratégico e uma pedagogia diferenciada na área das ciências, 

concentrando toda a energia possível e a inteligência dos alunos, privilegiando-se 

práticas construtivistas e dispositivos pedagógicos capazes de criar situações 

fecundas à aprendizagem, até porque no mundo contemporâneo tem proliferado 

cada vez mais a ideia de que o conhecimento por meio da ciência é fundamental, ao 

lado das diversas áreas do conhecimento possuem um caráter ativo de agentes 

transformadores. 

Assim sendo, o objetivo geral desta Unidade Didática é despertar o interesse 

dos alunos em entender e buscar conhecimentos sobre os procedimentos realizados 

na produção de produtos derivados do leite, proporcionando interação e integração 

entre a família e a escola, na busca de uma vida com mais qualidade utilizando 

melhor os produtos geradores de renda, no caso deste estudo, os derivados do leite, 

realizando, para tanto interdisciplinaridade entre ciências, biologia, química e física. 

Nesse contexto, como atividade inicial, após autorização da Direção do 

colégio  Estadual José Armim Matte - EFMNP, apresentar-se-á o projeto aos alunos, 

explicando  o porquê de sua idealização e motivando a turma a executá-lo.  

Depois disso, construir-se-á coletivamente um cronograma de ações, no 

qual, o ponto fundamental é o contato com as famílias para expor o projeto, 

utilizando para tanto, apresentação de slides que oferecerão aos pais uma visão 

geral do que seus filhos estarão estudando. 

Nessa oportunidade, esclarecer que algumas vezes, professor e alunos 

realizarão atividades fora do horário regular das aulas e, para tanto, será solicitada, 

sempre que necessária, a autorização dos pais ou responsáveis. 



 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

Tendo em vista cumprir as atividades propostas pelo PDE, por atender a um 

grande grupo de estudantes do Ensino Médio oriundos da zona rural, optou-se por 

realizar uma unidade didática voltada para a produção, a qualidade e a fabricação de 

produtos de derivados do leite, tais como as bebidas lácteas, o leite fermentado, o 

iogurte, o queijo e outros, cumprindo assim o papel da escola que consiste em 

aproximar da realidade dos alunos e auxiliar na compreensão das atividades que 

podem ser aprimoradas no seu cotidiano, a fim de que melhorem a qualidade de 

vida e a renda familiar, dando continuidade ao ofício dos pais, permanecendo na 

zona rural, bem como estabelecendo uma relação entre os conteúdos de ciências, 

biologia e química que hoje se faz presente com intensidade nas ações cotidianas 

da vida da zona rural, mesmo sem que as pessoas conheçam de modo adequado os 

procedimentos e cuidados higiênicos necessários. Além disso, hoje são os filhos que 

aprendem na escola e aplicam os saberes nas atividades nas propriedades. E mais 

ainda, é possível produzir derivados do leite com qualidade, tanto para o próprio 

consumo como para comercializar na feira local. 

 

 

3 OBJETIVO GERAL 

 

Demonstrar aos alunos que o conhecimento das diferentes áreas do saber, 

entre elas, a ciência, biologia, química e física são essenciais para a realização de 

atividades de produção e comercialização do leite e seus derivados tanto na 

qualidade quanto possibilidade de comercialização. 

 

 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1 ATIVIDADE 01 - CONSCIENTIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

 Reunir direção e equipe pedagógica do Colégio Estadual José Armim Matte -  



EFMNP, pais dos alunos e alunos do 8º ano, a fim de conscientizar sobre a 

relevância do trabalho que está sendo proposto. 

 Oportunizar, na escola, para a Direção, Equipe Pedagógica, pais e alunos 

envolvidos, uma palestra com o Técnico Agropecuário Idevaldo Peretti, o qual 

repassará dados importantes sobre a produção de leite bovino no município de 

Chopinzinho ressaltando também a importância da qualidade do produto, bem como 

a necessidade de cuidados higiênicos indispensáveis. Na oportunidade, conversar 

com os pais e solicitar autorização para os alunos envolvidos ficarem no contraturno 

sempre que for necessário. 

 

 

4.2 ATIVIDADE 02 - VISITAS ÀS PROPRIEDADES 

 

 Realizar visita para conhecer o processo de higiene e ordenha do leite nas 

propriedades produtoras de leite de pequeno, médio e grande porte a fim de verificar 

como ocorre todo o processo. 

 Visita a produtores de leite, de pequeno, médio e grande porte e observar 

como é feito a alimentação, a higienização e a ordenha dos animais e do local da 

ordenha. Fotografar, filmar os procedimentos e locais. 

 Para tanto, haverá que se observar todos os cuidados para com os alunos, 

desde a locomoção com as devidas autorizações e veículo apropriado, até o 

vestuário e acessório adequados a cada situação. 

 

 

4.3 ATIVIDADE 03 - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DAS VISITAS 

 

 Realizar um feedback das visitas analisando cada ponto relevante. 

 De volta à escola, na forma de mesa redonda, discutir os resultados das 

primeiras visitas, fazendo uma análise crítica e comparativa das propriedades.  

 Registrar tudo na forma de relatórios. 

 

 

4.4 ATIVIDADE 04 - SISTEMATIZAÇÃO DOS RESULTADOS 

 



 Registrar os resultados das discussões. Expor os procedimentos 

considerados ideais no manejo da produção de leite bovino. 

 Aula expositiva, devidamente ilustrada, explicando como devem ser 

higienizados os locais onde os animais permanecem, a alimentação adequada; 

cuidados com a pastagem; os estábulos; o escoamento da urina e das fezes; o 

banho dos animais, uma vez que isto é essencial para a boa qualidade do leite e 

seus derivados e faz parte dos conteúdos de ciências Biológicas, procedimentos 

estes que devem ser realizados sempre tomando os cuidados essenciais de higiene, 

vestuário e acompanhamento de adultos responsáveis, lembrando de utilizar todos 

os cuidados e acessórios essenciais à precaução de qualquer tipo de contaminação. 

 

 

4.5 ATIVIDADE 05 - VISITAS AOS LATICÍNIOS LOCAIS 

 

 Realizar visitas aos laboratórios dos laticínios locais para conhecer de perto a 

prática das análises do leite e os demais procedimentos realizados, essenciais para 

a qualidade dos produtos. 

 Visita aos laboratórios dos laticínios para conhecer os equipamentos 

tecnológicos, observar a realização de análises do leite e de produtos derivados. 

 Sob a orientação do professor, adquirir as noções básicas de uso do 

laboratório de Ciências, Biologia, física e Química, bem como dos instrumentos, 

vestuário e outros aparatos necessários para atuar nos mesmos. 

 

 

4.6 ATIVIDADE 06 - UTILIZANDO O LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS, BIOLOGIA, 

QUÍMICA E FÍSICA DO COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ ARMIM MATTE – EFMNP 

 

 Demonstrar que no laboratório escolar é possível realizar as análises e os 

procedimentos realizados e verificados nas visitas. 

 Levar os alunos para o Laboratório de ciências, Biologia, Química e física 

para estudar na prática, verificar a qualidade do leite e realizando as análises abaixo 

descritas, tendo o cuidado de utilizar os acessórios adequados. 

 

 



 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DO LEITE 

 

1. ALIZAROL 

 

Objetivo:  

 Selecionar o leite que será submetido ao aquecimento. É mais rigoroso, 

quanto maior a graduação alcoólica do alizarol.    

Materiais Necessários: 

 Estantes para tubos de ensaio 

 Tubos de ensaio sem rosca 20x20mm 

 Pipeta graduada de 10ml 

 Alizarol 72º gl ou acidimetro salut completo 

Procedimento: 

 Misturar partes iguais de leite e alizarol (2ml) 

Resultado:  

 Leite Bom: vermelho-lilás sem coagulação 

 Leite Anormal: tende a cor amarela e ao aquecimento de coagulação. 

 

2. ACIDEZ DORNIC (ºD) 

 

Objetivo: 

 Quantificar o ácido lático presente no leite. 

Materiais Necessários: 

 Estante para tubos de ensaio 

 Tubos de ensaio sem rosca 20x200mm 

 Becker de 50ml 

 Pipeta graduada de 10ml ou pipeta volumétrica de 10ml 

 Acidimetro Dornic completo  

 Conta-gotas 

 Fenoltaleina 1% p/v 

 Solução Dornic 

 Procedimento: 

 Pipetar 10ml de leite para o Becker, erlenmeyer ou tubo de ensaio e pingar de 



2 a 4 gotas de fenolftaleína, titulando contra a solução dornic. 

Resultado:  

 O ponto final da titulação será levemente róseo e a leitura será feita em ºD 

(graus dornic). 

 

3. GORDURA 

 

Objetivo: 

 É necessário para o pagamento do leite, auxilia na descoberta de fraudes e 

serve para padronização dos derivados. 

Materiais Necessários: 

 Centrífuga 8 provas 1200 a 1400 rpm 

 Banho-maria 65ºC 

 Bico de papagaio 10ml 

 Bico de papagaio 1ml 

 Pipeta volumétrica de 11ml 

 Pipeta volumétrica de 5ml 

 Butirômetro adequado para o produto 

 Rolha para butirômetro 

 Estante para butirômetro 

 Álcool amílico R. 

 Ácido sulfúrico densidade 1820 – 1825 g/l 

Procedimento: 

 No butirômetro, colocar 10 ml de ácido sulfúrico, colocar a amostra em 

questão (11ml de leite), sobre o ácido vagarosamente. Colocar 1 ml de álcool 

amílico, limpar o gargalo com papel absorvente e colocar a rolha. Fechar o 

butirômetro, enrolar na toalha e agitar vigorosamente até dissolução da 

amostra. Centrifugar por 5 minutos. 

Resultado: 

 O resultado é expresso em % de gordura. Alguns butirômetros a leitura é 

direta e outros deve-se seguir as recomendações do fabricante. 

 

 



4. PH 

 

Objetivo: 

 Verificar o grau de fermentação ocorrido no produto e as condições ácido - 

básicos dos mesmos, bem como de soluções. 

Materiais Necessários: 

 PHmetro portátil ou de bancada 

 Termômetro de mercúrio -10 +110ºC 

 Becker Plástico de 50ml 

 Becker Plástico de 100ml 

 Pisseta 500ml 

 Papel absorvente 

 Eletrodo para sólidos 

 Eletrodo para líquidos 

 Água destilada 

 Solução Tampão PH 7,00 

 Solução Tampão PH 4,00 

 KCL 3M 

Procedimento: 

 Após ligar o aparelho, estabilizá-lo e seguir as instruções de calibração no 

manual do aparelho. Após solução analisada, deve-se enxaguar o mesmo 

com água destilada e secar com papel absorvente de cima para baixo, bem 

levemente com as mãos. As amostras deverão estar entre 20 e 25ºC de 

temperatura. 

Resultado: 

 É expresso em unidades de PH com 2 (duas) casas decimais. Em PH 7,00 é 

neutro, acima é alcalino e abaixo é ácido o meio em questão. 

 

5. REDUTASE 

 

Objetivo: 

 Avaliar o nível de contaminação do leite cru, utilizando o azul de metileno 

como indicador. 



Materiais Necessários: 

 Tubo de ensaio esterilizado com rosca 16x150 

 Estante para tubo de ensaio 

 Pipeta graduada 10ml esterilizada 

 Dosador de 1ml 

 Termômetro -10 +110ºC  

 Banho-maria 37ºC Solução de azul de metileno 

Procedimento: 

 Dosar 1 ml de azul de metileno em tubos de ensaio. Adicionar 10ml de leite 

teste e inverter o tubo 3 vezes vagarosamente, impedindo a incorporação de 

ar. 

Resultado: 

 A 1º observação é feita 30’ após as outras de 60’ em 60’ minutos. A cada 

observação os tubos 80% descorados são retira dos do banho-maria e 

anotados seu tempo.  

Critério segundo NORMATIVA 51: 

 Leite A: min. 5:30 h 

 Leite B: min. 3:30 h 

 Leite C: min. 1:30 h 

 

o Obs.: Estes tempos devem ser respeitados, desde que a lei tenha dado 

inibidor negativo. 

 

6. HIDRÓXIDO DE SÓDIO  

 

Objetivo: 

 Reduzir a acidez do leite, mascarando sua qualidade. 

Materiais Necessários: 

 Conta-gotas 

 Pipeta graduada de 10ml 

 Tubo de ensaio sem rosca 20x200mm 

 Estante para tubo de ensaio 

 Azul de bromotimol 



Procedimento: 

 Medir 5ml de leite em tubo de ensaio e pingar 4 gotas de azul de bromotimol. 

Resultado: 

 ( + )  esverdeado 

 ( - )  amarelo 

 

7. FOSFATASE ALCALINA 

 

Objetivo: 

 A fosfatase alcalina é necessária para determinar se o leite é pasteurizado. 

Materiais Necessários: 

 Tubos de ensaio 13x100 para a fosfatase alcalina 

 Estante para tubos de ensaio 

 Banho-maria 37ºC 

 Pipeta graduada 10ml 

 Pipeta graduada 1ml 

 Kit fosfatase alcalina Diasys 

Procedimento:  

 Pipetar para um tubo de ensaio 1ml (20 gotas) do reativo de trabalho e 0,1ml 

(2 gotas) do leite pasteurizado. Misturar e deixar em repouso por 3 minutos a 

37ºC ou 6 minutos a temperatura ambiente. 

Resultado: 

 Leite cru e mal pasteurizado: Produzirá P-Nitrofenol de cor amarelada. 

Leite pasteurizado: Não produzirá mudança de cor. 

 

8. PEROXIDASE 

 

Objetivo: 

 A peroxidase é para determinar se o leite é cru, pasteurizado ou muito 

aquecido. 

Materiais Necessários: 

 Estante para tubo de ensaio 

 Tubos de ensaio sem rosca 20x200mm 



 Conta-gotas 

 Pipeta graduada 1ml 

 Pipeta graduada 10ml 

 Guaiacol 1% 

 Peróxido de hidrogênio 20 vol. 

 Procedimento:  

 Medir 10ml de leite, adicionar pelas paredes do tubo 1 ml de guaiacol e pingar 

3 gotas de peróxido de hidrogênio. 

Resultado: 

 Leite cru: cor róseo / salmão 

 Leite pasteurizado: Anel róseo / salmão 

 Leite muito aquecido: Não altera a cor fica branco. 

                   

 

4.7 ATIVIDADE 07 - CONHECENDO A MICROBIOLOGIA 

 

 Expor os conteúdos da microbiologia em sala de aula, utilizando recursos 

tecnológicos. 

 Em sala de aula, trabalhar com os alunos o que é a microbiologia utilizando 

primeiramente, imagens no telão para posteriormente, realizar as práticas no 

laboratório. Registrar os conhecimentos construídos nesta aula, no caderno. 

 

 MICROBIOLOGIA 

 

1. CONTAGEM PADRÃO DE BACTÉRIAS MESÓFILAS, AERÓBIAS E 

FACULTATIVAS. 

 

Objetivo:  

 Avaliar o número de UFC/ml de bactérias no produto, detectando 

possibilidade de contaminação nas industrias ou nas fazendas. 

 Tendo em vista serem atividades realizadas em laboratório, importa ressaltar 

que as precauções cabíveis devem ser tomadas e observadas sem restrições. 

Materiais Necessários: 



 Frascos esterilizados para amostra 

 Tubo 18x180 com diluente (9ml) 

 Pipeta de 1ml estéreis 

 Placas de Petri estéreis 

 bico de bunsen ou lamparina  

 Estufa 32ºC 

 Contador de colônias com sonda 

 Plate Count Agar 

 Agitador de tubos 

 Estante para tubo de ensaio. 

Procedimento: 

 Agitar a amostra 25 vezes. Diluir a amostra se necessário e inocular em placa 

de petri com pipeta de 1ml. Colocar o meio de cultura, previamente fundido e 

mantido a 45ºC, na placa (12 – 15ml do mesmo) e agitar 5 vezes em forma de 

oito. Esperar solidificar a placa e incubar em estufa a 32ºC/48 horas, 

invertidas e sem encostar nas paredes da estufa.  

Resultado: 

 Retirar as placas da estufa e contar as placas em contador de colônias. 

 Expressar os resultados em notação cientifica segundo critérios de 

arredondamento e em UFC/ml ou g, do produto analisado. 

Contagem de Colônias: 

 Após as 48 horas de incubação proceder à contagem das colônias 

desenvolvidas na placa utilizando um contador de colônias. 

o Obs: Se a contagem não puder ser efetuada imediatamente após a 

incubação, as placas devem ser guardadas sob refrigeração a +- 5ºC, durante 

um período máximo de 24 horas. 

Cálculo e Expressão dos Resultados: 

 Para calcular a contagem padrão multiplica-se o número total de colônias (1), 

valor médio das placas se existe duplicata de placa com a mesma diluição (2), 

ou o valor médio de placas de diluição diferentes que estejam na faixa entre 

30-300 (3) pelo valor recíproco da diluição usada. 

 

2. ENUMERAÇÃO DE COLIFORMES TOTAIS EM PLACAS 



 

Objetivo: 

 A presença de coliformes totais indica falha no processo de higienização na 

indústria. 

Materiais Necessários: 

 Frasco estéril para amostra 

 Tubos 18x180 com 9ml diluente 

 Pipeta 1ml estéril 

 Placa de Petri estéreis 

 Bloco de Bunsen ou lamparina 

 Estufa a 32ºC 

 Contador de colônias 

 Agitador de tubos Vortex 

 Agar vermelho violeta bile a 2% (VRB) 

 Estante para tubos de ensaio 

Procedimento: 

 Inocular 1ml da amostra ou diluição na Placa de petri e adicionar o meio de 

cultura fundido e resfriado a 45ºC e esperar solidificar. Colocar uma 2ª 

camada de meio de cultura, esperar solidificar e incubar as placas a 32ºC/24 

horas invertidas e sem encostar nas paredes da estufa. 

Resultado: 

 As colônias típicas ficam vermelha escura. Contar e expressar os resultados 

UFC de coliformes totais/ml ou g de amostra. 

 

3. ENUMERAÇÃO DE COLIFORMES FECAIS A PARTIR DAS PLACAS DE 

COLIFORMES TOTAIS 

 

Objetivo: 

 A presença de coliformes fecais no produto indica que o produto não tem 

condições para o consumo. 

Materiais Necessários: 

 Alça em agulha  

 Banho-maria 44,5ºC com Agitação 



 10ml de caldo E.C. em tubo de ensaio com tubo Durhan 

 10ml de caldo Triptona 

 10ml de caldo Verde Brilhante em tubos de ensaio com tubo Durhan 

 Reativo de Kovac’s 

Procedimento: 

 A partir do resultado das placas de coliformes totais, fazer a raiz quadrada do 

nº de colônias e repicá-las com no mínimo cinco colônias, em caldo E.C. e 

triptona ou caldo verde brilhante e triptona. Incubar em banho-maria a 

44,5ºC/48 horas. 

Resultado:  

 Considerar + apenas os tubos que produziram gás no E.C. ou caldo verde 

brilhante e indol positivo do caldo triptona após pingar 6 gotas do reativo de 

Kovac’s no mesmo aparecendo um anel vermelho. Usar a seguinte fórmula: 

 

4. ANÁLISE DE SALMONELLA SP 

 

Objetivo: 

 Determinar a presença de salmonella em produtos laticínios e matérias 

primas. 

Material Necessário: 

 Estufa de incubação 

 Contador de colônias modelo Gerber original 

 Frasco para diluição de amostra, capacidade 300ml, transparente, com  rolha 

esmerilhada 

 Frasco para amostragem, capacidade 250ml, incolor, de rolha esmerilhada 

 Balança de precisão 0,01g 

 Tubos de ensaio 18x180mm 

 Placas de Petri 100x20mm 

 Pipetas graduadas 10ml. 

 Todos os instrumentos de vidraria deverão estar limpos e esterilizados. 

 Reagentes:  

 Solução peptona salina 

 Selenite Cistine Broth 



 Agar verde brilhante  

 Agar bismuto sulfito 

 Solução verde brilhante a 0,1% 

Procedimento: 

 Método de Enriquecimento: 

 Pesar 25g da amostra e diluir em 225ml de solução diluente e deixar em 

repouso à temperatura ambiente por 60 minutos. Homogeneizar e ajustar o 

PH para 6,8 +- 0,2, se necessário. Adicionar 4,5ml da solução aquosa a 0,1% 

de verde brilhante, misturar bem e incubar a 35 – 37ºC por 24 horas. 

 Retirar 1ml desta suspensão e inocular em 10ml de Selenite Cristine Broth, 

em tubos de ensaio e incubar a 37ºC por 24 horas.  

Isolamento: 

 Com alça de platina inocular a cultura enriquecida nos meios Agar verde 

brilhante e S.S. Agar, fazendo estrias; 

 Incubar a 37ºC por 48 horas. 

Resultados: 

 Presença de Salmonella 25g/ml amostra. Agar verde brilhante – colônias de 

cor rosa, pequenas, ou colônias transparentes pequenas. 

 Agar bismuto sulfito – colônias com brilho metálico negras. 

 

5. ANÁLISE DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

 

Objetivo: 

 Avaliar os produtos quanto à presença de patogênicos. 

Materiais Necessários: 

 Agar Baird Parker 

 Alça de Drigalski 

 Emisão de Gema de Ovo com Telurito. 

Procedimento:  

 Preparar o meio de cultura, com recomendações do fabricante, esterilizar em 

frascos com 100ml de meio de cultura para cada 100ml fundido e resfriadoa 

45ºC, adicionar 5ml de Emulsão de gema de ovo com telurito. Distribuir o 

meio nas placas e esperar solidificar, adicionar 0,1ml da amostra ou diluição e 



espalhar no meio de cultura até secar bem. Incubar as placas invertidas na 

estufa a 37ºC/ 48 horas. 

Resultados: 

 As colônias típicas de Staphylococcus aureus se apresentam negras e com 

duplo halo ao seu redor. Contar as colônias e considerar a diluição usada, 

repicando a raiz quadrada do nº de colônias e com as mesmas realizar os 

seguintes testes: 

 Coagulase de plasma de coelho 

 Catalase 

 Gram 

o Obs: Com as três confirmações positivas, está presente o Staphylococcus 

aureus. 

 

 

4.8 ATIVIDADE 08 - RELAÇÃO ENTRE A MICROBIOLOGIA E A FABRICAÇÃO DA 

BEBIDA LÁCTEA 

 

 Pesquisar na Internet sobre a microbiologia e a fabricação da bebida láctea 

fermentada... sistematizar esses conteúdos para dispor deles quando necessário. 

 No laboratório de Informática, realizar-se-á uma pesquisa sobre a 

microbiologia e bebida láctea fermentada. Repassar para os alunos na forma 

impressa, desde o conceito de Bebida Láctea Fermentada, os cultivos e 

procedimentos técnicos.  

 

  

4.9 ATIVIDADE 09 - SISTEMATIZANDO CONHECIMENTOS 

 

 Registrar em sala de aula esses conhecimentos tendo como amparo os 

ensinamentos contidos no livro “Qualidade – Questão”. 

 Em sala de aula, sistematizar esses conhecimentos registrando no caderno 

tudo o que foi feito no laboratório, cada aluno a seu modo, orientados pelo professor, 

tendo como referência os conhecimentos contidos no livro “Qualidade, Questão de 

sobrevivência” (MARTINS, 1973). 

 



 

4.10 ATIVIDADE 10 - A FABRICAÇÃO DO IOGURTE 

 

 Pesquisar na Internet sobre a fabricação do iogurte. 

 Motivar-se-á os alunos a ousarem um pouco mais e pesquisarem na internet 

sobre o iogurte, seus componentes e fabricação. Registrar o que descobriram, 

receitas, cuidados, embalagem do produto, viabilizando de lucros. Apresentação dos 

resultados em sala de aula sob a orientação e esclarecimentos pelo professor. 

 

 

4.11 ATIVIDADE 11 - PALESTRA COM AGRÔNOMO E VETERINÁRIO 

 

 Participar de palestra com agrônomo e veterinário sobre pastagens e outros 

alimentos para o gado leiteiro, bem como sobre o uso de agrotóxicos e 

medicamentos, uma vez que Todos estes fatores interferem na qualidade do leite e 

na saúde dos animais e do consumidor. 

 

 

4.12 ATIVIDADE 12 - FABRICAÇÃO DO LEITE FERMENTADO 

 

 Fabricar, no laboratório, sob orientação do professor, com todo o aparato 

necessário o leite fermentado e o iogurte, colocando em prática, no laboratório de 

Ciências, Biologia, Química e Física, os conhecimentos dessas áreas que são 

distintas mas se complementam, sendo ainda essenciais na produção dos alimentos 

em estudo. 

       

1. Fabricação de bebida láctea fermentada 

 

Bebida láctea fermentada é um produto resultante da mistura de leite e soro 

de leite, fermentado mediante a ação do cultivo de microrganismos específicos ou de 

leite fermentado e que não poderá ser submetido a tratamento térmico após a 

fermentação. O procedimento de preparo da bebida láctea fermentada. 

O leite fermentado é o produto resultante da fermentação de uma mistura de 

leite pasteurizado com soro de leite previamente pasteurizado ou esterilizado Por 



fermentos lácticos próprios, cuja fermentação se realiza com um ou vários dos 

seguintes cultivos: Lactobacillus acidophilus; Streptococus salivarius subsp; 

Lactobacillus casei; Bifidobacterium sp; Thermophilus e / ou outras bactérias ácido 

láticas que por sua atividade contribuem para a determinação das características do 

produto final. 

A fermentação se completa quando o PH original do leite atingir 4,6, nesse 

caso a fermentação é interrompida. 

A fermentação ocorre, em geral, em um tempo inferior a 4 a 5 horas e na 

temperatura de 42ºC. 

É importante que os alunos envolvidos conheçam todo o processo a, fim de 

entenderem uma questão que as famílias questionam: a preferência do público 

consumidor pelos produtos industrializados. 

Para a fabricação da bebida láctea fermentada o primeiro passo é esterilizar 

com água fervente ou no fogo os utensílios que vai ser usado no preparo.  

Para cada litro da mistura, utiliza-se 70% de soro (700ml) e 30% (300ml) de 

leite. 

O soro deverá ser fresco (do dia). 

Primeiro filtre a quantidade desejada de soro e de leite agitando lentamente 

até misturar bem, adicione à mistura 10% (100gr/l) de cacau solúvel e 6% (60gr/l) de 

açúcar agitando lentamente até dissolver e misturar tudo. A mistura deverá ser 

aquecida a 75ºC sob constante agitação. O uso do termômetro é importante para 

controlar a temperatura desejada.  

Resfrie a mistura à temperatura de até 30ºC.  

Agite bem o fermento lático (lactobacilos) 100ml de fermento para cada litro 

e despeje na mistura, adicione o extrato de baunilha q.s.p. (quantidade suficiente 

para) e 10ml de melado de cana por litro da mistura, mantendo numa temperatura de 

30ºC em lugar quentinho e escuro em torno de 8 a 12 horas,  tempo necessário para 

alcançar a fermentação desejada. 

É necessário colocar açúcar para balancear o azedume com o doce. 

Resfrie a bebida láctea para inibir o crescimento das bactérias e paralisar a 

acidificação (acidez). 

A bebida láctea deve ser conservada a uma temperatura de 3 a 5ºC. 

Fonte: Portal Anvisa Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br. Acesso em 05 de maio 2014 

 

http://portal.anvisa.gov.br/


De posse desses conhecimentos, as famílias se preocuparão mais com a 

qualidade do leite, poderão tomar os cuidados adequados e com isso obter melhores 

preços pelo leite e seus derivados produzidos de forma  artesanal. 

                    

2. Fabricação de iogurte 

 

O leite não deve apresentar anormalidade de cor, sabor, odor ou aparência. 

O iogurte é um produto lácteo fresco obtido a partir da fermentação do leite 

por ação das bactérias Lactobacíllus bulgaricus e Streptococcus thermophilus. 

Adicione a quantidade desejada de leite no vasilhame de aço inoxidável ou 

outro material apropriado. 

Adicione ao leite 8 a 10% (80 a 100gr para cada litro de leite) de açúcar 

refinado ou cristal, de boa qualidade. A adição do açúcar poderá ser opcional. 

O açúcar deve ser adicionado ao leite antes do aquecimento para garantir a 

destruição de microrganismos que eventualmente possam estar presentes. 

A finalidade do aquecimento do leite é destruir os microrganismos 

patogênicos (causadores de doenças) e reduzir a competição entre os 

microrganismos desejáveis, garantindo, assim as condições higiênicas – sanitárias 

adequadas. O leite deve ser aquecido à temperatura de 90ºC por 5 minutos sob 

constante agitação. 

Após o aquecimento o leite deverá ser resfriado a uma temperatura entre 42 

e 45ºC, usar o termômetro para controlar a temperatura desejada. 

Adicionar de 1 a 2% (10 a 20 ml) de fermento lácteo ( Lactobacíllus 

bulgarícus e Streptococcus thermophilus), para cada litro de leite sob constante 

agitação. 

Mantenha a temperatura entre 42 e 45ºC por 3 a 4 horas, tempo necessário 

para se conseguir a fermentação desejada (Consistência firme). 

Após esse procedimento realise o resfriamento par inibir o crescimento das 

bactérias e paralisar a acidificação (acidez). 

Resfrie o iogurte à temperatura de até 20ºC para que haja diminuição da 

velocidade da acidificação (acidez). O resfriamento é feito em câmera fria. Para 

quantidades pequenas de iogurte utilize o refrigerador, resfriando a coalhada do 

iogurte entre 3 a 5ºC, até o dia seguinte. 

Comece a quebra da coalhada, lentamente, mexendo até adquirir uma 



consistência cremosa e homogênea. Nessa temperatura a acidificação é fortemente 

diminuída. 

Após esse procedimento adicione o aroma e corante. Existem várias 

alternativas de aromas e corantes artificiais e naturais que podem ser adicionados 

ao iogurte (pó para sorvete, essência, polpa de frutas in natura e outros). Caso se 

deseje iogurte com frutas adicione a polpa na proporção de 0,5 a 5,0% em relação 

ao volume do iogurte. 

Ao trabalhar com polpa de frutas, devem-se ser consideradas sua origem e 

processo de fabricação, evitando contaminar o iogurte. 

O iogurte deve ser envasado em recipiente que seja impermeável à 

transmissão de odores do ambiente, sabores, corantes, a contaminações externas, 

que resista à acidez, umidade, transporte, armazenagem e não fique exposto à luz. 

Nesse momento, deverão ser colocadas na etiqueta. 

As informações sobre a data de fabricação, os ingredientes, a validade e o 

modo de conservação, dentre outras exigências. 

O iogurte deve permanecer sob refrigeração no mínimo por 12 a 14 horas, 

proporcionando, assim o aparecimento característico do sabor, consistência e 

textura, além de uma maior duração do produto. 

O iogurte deve ser conservado a uma temperatura de 3 a 5ºC.    

Fonte: Adaptado de MARTINS (2000, p. 92-93). 

 

 

4.13 ATIVIDADE 13 - REGISTRANDO CONHECIMENTOS 

 

 Sistematizar em sala de aula os conhecimentos desenvolvidos e iniciar um 

caderno de receitas. 

 De volta à sala de aula, registrar-se-ão os procedimentos realizados no 

laboratório, os resultados obtidos e a opinião pessoal das descobertas.  

 

 

4.14 ATIVIDADE 14 - CONHECENDO MELHOR “OS QUEIJOS” 

 

 Motivar os alunos a conhecerem mais sobre o queijo, desde a sua história, 

fabricação e tipos, degustação. 



 

COMO NASCEU O QUEIJO 

 Há milhões de anos, um viajante carregava leite de cabra num recipiente 

feito com estômago seco de carneiro. Ao parar para descansar e beber o leite, esse 

viajante notou que nada escoria de dentro do cantil. Ao abri-lo, viu que não havia 

mais leite e sim, uma saborosa coalhada branca. Mais tarde descobriu-se que no 

estômago do carneiro existia o coalho, substância responsável pela coagulação do 

leite. A partir de então, essa cultura espalhou-se pelo mundo como único meio de 

conservar os elementos nutritivos do leite. Assim surgiram os primeiros queijos. Esse 

processo foi sendo aprimorado até resultar nos queijo que temos hoje. 

O queijo é um produto 100% natural, apreciado em todos os lugares do 

planeta com extrema satisfação. Hoje são mais de dois mil tipos de queijos. Essa 

grande variedade deve-se ao fato de que cada lugar possui características 

climáticas próprias, fator que influência diretamente no processo da produção dos 

queijos. 

Fonte: Adaptado de MARTINS (2000, p. 03). 

 

 Conversar com os alunos sobre o queijo, alimento que não falta nas suas 

casas e depois, apresentar na forma de slides, no telão, desde a história do 

queijo; os tipos de queijos; a fabricação caseira e a fabricação industrial; 

qualidade dos produtos; comercialização; lucros e outros aspectos. 

 

SALGA - PROCEDIMENTOS TEÓRICOS 

 

Existem alguns métodos para salgar os queijos, os mais comuns são as 

salmouras, a salga na massa e a salga a seco. O método utilizado pode variar para 

o tipo de queijo fabricado.             

O sal exerce influências nos fenômenos físico-químicos, bioquímicos e 

microbiológicos que ocorrem durante a maturação do queijo.       

Salmoura – processo que consiste em mergulhar os queijos em uma solução 

de água e sal com variadas, porcentagens.       

Tendo o queijo uma densidade inferior à da salmoura, mantendo o queijo 

com a parte superior para fora, para a colocação de uma fina camada de sal na 

parte superior do queijo.             



Preparo da salmoura: Para o preparo da salmoura é utilizada água potável e 

sal de boa qualidade. O volume deve ser calculado a base de 3 litros de salmoura 

por kg de queijo.          

É necessário 0,3g de sal para cada 1 litro de água e é colocado 0,5 g de 

hidróxido de cálcio.         

Para dissolver o sal é necessário aquecer para a decantação melhor dos 

sólidos e a clarificação da salmoura, aquecendo a água com o sal à 95º C / 1 hora e 

deixar resfriar à temperatura ambiente por 24 horas.          

O PH da salmoura é ideal se for necessário entre 5,1 - 5,3 o ajuste é feito 

com ácido lático em solução de 10% - 20%.        

Para evitar o desenvolvimento da flora microbiana com (bactérias, fungos e 

leveduras), portanto a necessidade de mantê-la sempre limpa e filtrada.         

O processo químico utilizado é o tratamento com peróxido de hidrogênio 130 

vol. Na proporção de 0,2 ml / 1 litro de salmoura. 

Fonte: Adaptado de MARTINS (2000, p. 31, 32 e 33).   

 

 

TIPOS DE QUEIJOS 

 

1. Queijo tipo Mussarela 

De origem Italiana é um dos queijos mais fabricados no Brasil, seu modo de 

fabricação é bastante diversificado devido ao leite no nosso país apresentar 

variações na composição dependendo da região. 

O rendimento normal da mussarela varia entre 9,0 e 9,8 litros/kg e é 

fabricado com leite pasteurizado.              

                                               Composição média 

         

                   Umidade                                         42% - 45%      

                   Gordura                                          23% - 26%        

                    PH                                                  5,1 - 5,4         

                   Sal                                                  1,2% - 1,6% 

 

 

1.1 Fabricação 



Leite pasteurizado com gordura 3,0% - 3,5%. A temperatura da 

pasteurização também é muito variável porque depende muito da qualidade do leite 

e da região de onde esse leite procede. 

Adicionar de 0,5% - 1,5% de fermento lático e adicionar em seguida de 0,2 – 

0,3 ml de cloreto de cálcio para repor o cálcio no leite e melhorar a ligação da 

massa. 

Coagular a 32 – 34ºC com uma dose adequada de coalho ou coagulante, a 

coagulação ocorre num tempo de 30 – 40 minutos. Após cortar a coalhada em grãos 

miúdos para obter uma boa qualidade no produto final. Agitando lentamente por 10 – 

15 minutos. 

Após este período iniciar o aquecimento, até a temperatura de 42ºC sempre 

agitando lentamente. 

Continuar mexendo por 40 minutos até o ponto desejado. 

Efetuar a pré-prensagem com um pouco de soro por cerca de 10-15 

minutos. 

Após a pré-prensagem cortar a massa em blocos com formatos retangulares 

que devem ser colocados em mesas a temperatura ambiente para o processo de 

fermentação (aumento do número de bactérias) abaixando o PH até 4,9 – 5,2.           

Filar a massa com água entre 80º- 85ºC, quando testar e a massa estiver 

esticando sem arrebentar, ou seja, no ponto com o PH ideal que poderá variar (4,9 – 

5,2), colocar os queijos nas formas e virar várias vezes levando para um tanque com 

água gelada por cerca de 1 a 2 horas, em seguida levar para a salga em salmoura a 

20 – 23% e a 10 – 12ºC. 

O tempo de salga varia em função do tamanho do queijo ( 4 kg/ 24 h). Após 

à salga levar para a secagem em câmera fria 5 – 10ºC/ 24h, em seguida embalar e 

levar para a câmera fria 0,5ºC até a comercialização. 

Fonte: Adaptado de MARTINS (2000 p. 41, 42 e 43).       

 

2. Queijo tipo Provolone 

Queijo de origem Italiana, o sabor e aroma variam de acordo com o leite, o 

fermento e o sistema de fabricação, consistência é semidura, textura fechada, sabor 

ligeiramente picante dependendo do tempo da maturação em um leve odor 

defumado.  



Composição média (curado) 

                                     

                                       Umidade                        39 – 42%      

                                       Gordura                         24 – 29%      

                                       PH                                 5,2 – 5,4      

                                       Sal                                 1,0 – 1,5%         

 

   

2.1 Fabricação 

Leite pasteurizado com gordura 3,0 – 3,5%. A temperatura da pasteurização 

também é muito variável porque depende muito da qualidade do leite e da região de 

onde esse leite procede.      

 Adicionar de 0,5 – 1,5% de fermento lático e adicionar 0,2 – 0,3 ml de 

cloreto de cálcio para repor o cálcio do leite e melhorar a ligação da massa.      

Coagular a 32 – 34ºC com uma dose adequada de coalho ou coagulante, a 

coagulação ocorre num tempo de 30 – 40 minutos. Após cortar a coalhada em grãos 

miúdos para obter uma boa qualidade no produto final. Agitando lentamente por 10 – 

15 minutos.              

Após este período iniciar o aquecimento, até a temperatura de 42ºC sempre 

agitando lentamente.         

Continuar mexendo por 40 minutos até o ponto desejado.        

Efetuar a pré-prensagem com um pouco de soro por cerca de 10 – 15 

minutos.        

Após a pré-prensagem cortar a massa em blocos com formatos retangulares 

que devem ser colocados em mesas a temperatura ambiente para o processo de 

fermentação (aumento do número de bactérias) abaixando o PH até 4,9 – 5,2.        

Filar a massa com água 75 – 80ºC quando, após o teste, a massa estiver 

“espichando” Facilmente sem se arrebentar. A temperatura da massa no momento 

da moldagem deve estar em torno de 55 – 58ºC. Após a moldagem colocar os 

queijos em água gelada por 1 a 2 horas e, em seguida, tirar das formas e levar à 

salga em salmoura a 20% e a 10 – 12ºC. O tempo de salga varia em função do 

tamanho do queijo.       

Após a salga os queijos são amarrados com barbantes ou colocados em 

rede sintética e secados por 3 – 5 dias pendurados em câmera fria a 15 – 18ºC com 



boa ventilação.        

Defumar os queijos até que se obtenha a tonalidade de cor desejada. O 

tempo de defumação varia muito em função do próprio local de defumação 

(tamanho, altura, ventilação), o material usado para produzir fumaça (pode ser pó de 

serra, “serragem” ou Maravalhas de pinho, etc). O tempo de defumação poderá, 

assim, variar de 2 a 24 horas. 

Os queijos serão maturados à temperatura de 12 -16ºC, em ambiente com 

umidade relativa do ar em torno de 85%. Para a maturação os queijos podem ser 

pintados com cobertura especial, para proteção contra mofos e excesso de 

desidratação. O período de maturação poderá variar de 2 a 6 meses, em função da 

intensidade do sabor desejado.    

Fonte: Adaptado de MARTINS (2000 p. 57, 58, 59 e 60). 

 

3. Queijo tipo Reino 

Queijo tradicional no Brasil, muito fabricado no sul de Minas Gerais, devido 

às características climáticas e bacteriológicas do leite propícias a este tipo de queijo. 

                                          Composição média (curado) 

                                          Umidade                             39 – 42% 

                                          Gordura                             2,5 – 3,0% 

                                           PH                                      5,1 – 5,3 

                                           Sal                                     1,2 – 1,6% 

 

3.1 Fabricação                             

Utilizar leite pasteurizado com 3,2 a 3,4% de gordura. A temperatura da 

pasteurização é muito importante neste queijo, por que ele pode determinar a textura 

final. Após a pasteurização adicionar 0,3 – 0,4 ml de cloreto de cálcio numa solução 

de 50% para cada litro de leite. 

Adicionar o corante vegetal (urucum) 0,12 ml para cada litro de leite. 

Adicionar em seguida 1,5% de fermento lático sendo que deve ser dosado 

de acordo com o teste de atividades e controle do PH deste queijo. 

Poderá também ser opcional a utilização de fermento para a produção de 

olhadura contendo S. Lactis, S. Cremoris, S. Diacetilactis e Leuconostoc Cremoris, 

necessitando do controle do balanço destas bactérias para não ocorrer defeito. 

Com o leite a 32ºC adicionar 0,05g/litro de leite do coagulante, líquido ou em 



pó. E deixar coagular normalmente (cerca de 40 minutos). 

Cortar lentamente em grãos pequenos com cerca de 0,5 cm de aresta. 

Após agitar lentamente por cerca de 20 a 25 minutos. 

Iniciar o aquecimento lento agitando sempre até elevar a temperatura de 

45ºC e continuar agitando por 70 minutos. 

Efetuar a pré-prensagem com um pouco de soro por cerca de 10 – 15 

minutos. 

Enformar e prensar durante 30 minutos, virar e prensar novamente por 90 

minutos. 

Tirar das formas e deixar fermentar até atingir o PH mínimo de 5,6, são 

colocados na salmoura (20% de sal e a 10 – 12ºC). 

Maturar em câmera a 12 – 14ºC e com 85% de umidade. 

Realizar a viragem diária, tratar a casaca com água de sal (5%) e cal (5%), 

durante 2 a 3 semanas, duas vezes por semana. 

Levar os queijos na câmara fria a 12 – 14ºC por 60 dias realisando a 

viragem diariamente. 

Lavar os queijos por para secar, após a secagem por algumas horas colocar 

numa solução de corante por 05 dias realizando a viragem diariamente. 

Após isso, está pronto para comercialização.    

Fonte: Adaptado de MARTINS (2000 p. 61 - 63). 

 

4. Queijo tipo Colonial 

O queijo colonial é normalmente produzido de forma normal, uma vez que 

ele é feito somente com fermento lácteo, cloreto de cálcio, sal e leite. O que demora 

maior tempo até que esteja pronto a ser consumido (saboreado), é o processo de 

cura em alguns casos poderá levar alguns meses. Depois de pronto, ficará com uma 

textura macia e leve, sendo que o sabor é algo picante. 

Usa-se leite padronizado com 3,2 a 3,4% de gordura, onde passa pelo 

processo de pasteurização a temperatura de 62º a 65ºC, com resfriamento rápido 

até 32ºC, e em seguida adicione 1,5% de fermento lático mesofílico (à base de S. 

lactis e S. cremoris) e fermento termofílico (S. themophillus L. bulgaricus e L. 

helvéticus) sendo que estes termofilicos devem ser dosados de acordo com o 

controle de PH deste queijo. 

Poderá ser adicionado o fermento lático para a produção de olhaduras 



contendo S. lactis S. cremosis, S. diacetilactis e Leuconostoc cremaris, necessitando 

do controle do balanço destas bactérias para não ocorrer defeito. 

Adicione 0,3 a 0,4ml/litro de leite de cloreto de cálcio, em seguida adicionar 

0,05g/litro de leite de coalho ou coagulante, líquido ou em pó com a temperatura do 

leite a 32ºC e deixar em repouso para coagular (em torno de 45 minutos). 

Cortar lentamente em grãos pequenos (em torno de 0,5 cm de aresta) e agitar 

lentamente por 20 a 25 minutos. 

Iniciar o aquecimento lento entre 15 e 20 minutos até atingir 42ºC, agitando 

lentamente por uns 10 minutos até a massa estiver no ponto. 

Após esse processo enformar e prensar durante cerca de 20 minutos e 

depois vire e dê outra prensada do outro lado, depois tem que prensar novamente o 

primeiro lado com um peso superior por cerca de 30 minutos, vire novamente e 

prense por mais 30 minutos do outro lado com o mesmo peso, deixando o queijo 

repousar até o dia seguinte na forma. 

Retirar o queijo da forma e em seguida colocar na salmoura (20% de sal e a 

10 – 12ºC), onde deverão permanecer num tempo adequado em q.s.p. (quantidade 

suficiente para) para a salga do queijo dependendo do tamanho da peça. 

Após esse processo retirar o queijo da salmoura e deixar enxugar e em 

seguida colocar na câmera fria durante cerca de 7 dias à temperatura entre 7 – 10ºC 

até que forme um casca bem sólida. Ele deve ser virado todos os dias durante este 

processo, para poder consistir a casca nos 2 lados. Quando a casca do queijo 

estiver amarelada, retira da câmera, lave o queijo e deixe secar e esta pronto para 

ser consumido ou degustado.  

Fonte: Texto adaptado a partir do site Assim se faz. Disponível em: 

http://www.assimsefaz.com.br/sabercomo/como-fazer-queijo-colonial. Acesso: 08 de maio de 2014. 

 

         

4.15 ATIVIDADE 15 - COMPROVANDO RESULTADOS 

 

 Motivar os alunos a conhecerem mais sobre o queijo, desde a sua história, 

fabricação e tipos, degustação. 

 Realizar uma pequena degustação do leite fermentado, do iogurte, e de 

alguns tipos de queijo. 

 Ir para o laboratório para aprender a fabricação desses queijos passo a 



passo, desde da higiene,  a escolha do tipo de leite, ingredientes, procedimentos, 

tempo de produção, quantidade e qualidade do produto, utilizando-se vestes e 

acessórios necessários quando o estudo for no laboratório de ciências, biologia, 

química e física por precaução de interveniências indesejadas. 

 Cada atividade sempre deverá ser registrada no caderno, arquivadas as 

cópias explicativas do processo, a fim de que os filhos possam repassar aos seus 

pais os conhecimentos adquiridos (caderno de receitas). 

 As atividades deverão ser fotografadas e descritas para facilitar a socialização 

das mesmas no grupo de estudos, inserindo as receitas de alguns tipos de queijos. 

 Ressalta-se aqui, que para cada tipo de queijo exige-se um tempo que vai 

muito além de 1 hora/aula. 

 Da mesma forma, ocorre com as palestras e visitas aos laticínios, sem contar 

que a teoria a qual antecede a prática também exige tempo e ilustrações.  

 Os registros e exposição dos resultados também demandam de um tempo 

especial, motivos estes que nos induz a alertar que o tempo de atividades desta 

Unidade Didática vai extrapolar as 32 horas, contando com a locomoção de um 

ambiente para o outro; transporte; observações; registros e outras atividades, no 

entanto, a Unidade será produtiva e contribuirá eficazmente na formação dos 

educandos, motivo pelo qual já possui a aprovação de seu desenvolvimento no 1º 

semestre de 2015, da Direção e Equipe Pedagógica do Colégio Estadual “José 

Armim Matte” – EFMNP. 

 

 

5 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Espera-se que após as experiências realizadas os alunos possam aprimorar 

nas propriedades da família, desde os cuidados básicos com a produção do leite 

bovino, bem como a produção de alguns derivados tanto para o consumo próprio 

quanto para a comercialização na feira local, aumentando a qualidade de vida e a 

renda familiar. 

 

Observação:  

Esta Unidade Didática superará as 32 horas exigidas em virtude da 

complexidade dos conteúdos e atividades, sendo que as últimas, por vezes, 



dependem de longo tempo, duas, três ou mais aulas, sem contar o tempo de 

locomoção.
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