
Cubo 
de segurança 
alimentar

Imprime o 
esquema.
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Recorta pelos 
contornos.Cola numa folha 

de cartolina (fina) 
e deixa secar.

Dobra pelo picotado 
e depois cola as 
badanas que unem 
os lados do cubo.

Com o furador, fura o canto 
marcado, passa o fio (para 
depois poderes pendurar o 
cubo) e dá um nó na ponta que 
vai ficar no interior do cubo.

Material: 
impressora/ cartolina/ 
tesoura/ cola/ furador e fio 
grosso para pendurar 

Pede ajuda aos teus pais para 
algumas etapas mais difíceis 
(furar, dar o nó, etc).

 Está pronto. Agora podes pendurá-lo na tua 
cozinha (no candeeiro ou na maçaneta da porta, 
por exemplo), para nunca te esqueceres das 
boas regras de segurança alimentar.  



Dobra
Corta

Eu sou o BAC
“Eu sou o BAC, uma bactéria pronta a 
atacar e estragar os teus alimentos. Mesmo 
que não me possas ver, eu vou sempre 
tentar invadir os alimentos, se não seguires 
algumas regras... ah, ah, ah!!!”

Mantém frio
As baixas temperaturas retardam o 
crescimento de bactérias e é importante 
manter uma temperatura estável. 
Nunca descongeles alimentos em 
temperatura ambiente, mas sim 
em água fria ou no 
micro-ondas.

Separa para não contaminar
Não juntes carne crua, aves, peixe, marisco, 
ovos e outros alimentos frescos. 
Usa tábuas de corte diferentes. 
Nunca coloques alimentos cozidos num prato 
que anteriormente teve alimentos frescos.

Lava bem as mãos, utensílios  
e superfícies 
As bactérias podem espalhar-se por toda  
a cozinha e utensílios que utilizas. 
Lava as mãos com água morna e sabão 
antes e depois de preparares os alimentos, 
assim como todos 
os utensílios.  

“Eu sou o Food Detective 

(o teu nome) __________________________ 
e estou aqui para impedir o BAC de 
contaminar os nossos alimentos!”

Sabe mais em 
www.vivabem.pt/criancas_escolas

Cozinha na 
temperatura certa
Ao cozinhar, a 
temperatura tem que 
ser suficientemente 
alta para impedir as 
bactérias de contaminar 
os alimentos. 
Certifica-te de que 
não há pontos frios 
nos alimentos quando 
utilizas o forno ou 
micro-ondas.


