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Leia as informações com atenção: 

  Escreva o cabeçalho e o nome da matéria: Ciências, se você for utilizar o caderno 

para realizar as atividades.  

 A impressão é opcional. 

 Faça as atividades com capricho e letras legíveis. 

 Qualquer dúvida, fale com sua professora. 

Hoje é dia de experimento! 

Na aula de Ciências passada, estudamos um pouco sobre microrganismos que não são somente 

causadores de doenças. Que uma das grandes conquistas e invenções da humanidade foi 

aprender a usar certos microrganismos a seu favor. Foi assim que se desenvolveu a 

fabricação do pão e também das bebidas fermentadas, como o vinho e a cerveja. Acredita- se 

que os povos da antiguidade dominavam estas tecnologias. 

É estimado que o pão tenha surgido há 12 mil anos, na Mesopotâmia, juntamente com o cultivo 

do trigo. 

O primeiro pão assado no forno de barro foi há 7000 a.C (antes de Cristo) no Egito, onde, mais 

tarde, descobriram o fermento. 

           

 

Assista ao vídeo sobre: “De onde vem o pão”? HTTPS://youtu.be/Njk8z5dhByQ   
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https://youtu.be/Njk8z5dhByQ


 
Agora, você irá fazer o seu pão caseiro, com a ajuda de uma pessoa adulta. 

 

Ingredientes:  

 2 copos e ½ de água morna 

 20 g de fermento biológico 

 1 kg de farinha de trigo 

 1 ovo 

 ½ copo de óleo 

 1 colher de sopa de sal 

 6 colheres de sopa de açúcar 

 

 

Modo de fazer 

1- Morne a água em uma panela e despeje nela o fermento o açúcar e 7 colheres de farinha de trigo 

2- Cubra com um guardanapo e reserve por 10 minutos 

3- Observe que virou uma esponja, agora acrescente o restante dos ingredientes e pouco a pouco 
vá colocando a farinha de trigo 

4- Amasse a massa com as mãos até que fique bem macia e desgrudando das mãos 

5- Coloque na panela e cubra com o guardanapo e reserve por mais 10 minutos 

6- Unte a assadeira com margarina, divide a massa em 3 pedaços e enrole como preferir 

7- Cubra a massa e coloque no sol por alguns minutos que ela crescerá bem 

8- Em seguida é só assar em fogo baixo até que fique corada. 

Espere esfriar e pronto. Agora é só saborear! 

Depois que você fizer o seu pão, escreva um pouco sobre como foi sua experiência. 
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