
Formadoras:  
Ana Elisabete Pires, Bióloga, Doutorada 

em Biologia Molecular, Investigadora 

(INIAV), Membro da OBio 

Carla Fragoso, Mestre em Biotecnologia 

Ação de Formação acreditada 

para efeitos de progressão na 
carreira docente do Grupo 230 

do 2º Ciclo do Ensino Básico e 

dos Grupos 520 e 560 dos Ensi-

nos Básico (3º Ciclo) e Secundá-

rio,  ao abrigo disposto no artº 5 
e n.º3 do artº 14º do Regime 

Jurídico da Formação Contínua 

(Formação Específica). 

Ação de Formação  

25 horas - 1.0 U.C  

Objectivos: 

 

- Apoiar o professor de Biologia com materiais didácticos para o 

ensino da Imunologia  
- Tornar os professores que tenham turmas de 12º ano de Biolo-

gia familiarizados com o kit ImunoGénius 
- Realização de aulas práticas de imunologia, com apoio de um 

protocolo e com reagentes de fácil preparação e manipulação em 

total segurança. 
 

 

Metodologia: 

 

A formação será desenvolvida em ambiente de laboratório, no 

qual os formandos serão distribuídos por grupos de três a qua-
tro pessoas. Cada grupo realizará a experiência contida no kit. 

Nos períodos incubação da placa ELISA poderão ser visualizados 

vídeos curtos de apoio aos assuntos ministrados. Todas as apre-

sentações serão distribuídas aos participantes. 

PREÇOS: 

Membros da Ordem dos Biólogos  

e Professores do ECB - 75,00€ 

Público em geral - 100,00€  

 

Local de Realização: 

Externato Cooperativo da 

Benedita 
 

Cronograma 
12| 02 | 2016 (6ª)    17h | 22.30h 
13 | 02 | 2016 (Sáb) 10h | 19.00h 
10 | 03 | 2016 (5ª)    17h | 22.30h 
19 | 03 | 2016 (Sáb) 10h | 19.00h 

Informações: 
220 169 962 

E-mail: cfobio@gmail.com 

FICHA DE INSCRIÇÃO ONLINE 

Clique no link constante na 

imagem ou caso tenha dificuldades 

em visualizar ou submeter o 

formulário, pode preenchê-lo on-

line: 
https://docs.google.com/forms/

d/14VnlpPGCvF20YSkXps418Knqt7l

b205x7EbDfypgskk/viewform 

Externato Cooperativo da Benedita 

Rua Cooperativa de Ensino, 

2475-901 Benedita  

  Ação de Formação 

      KIT IMUNOGÉNIUS:  

   OS ANTICORPOS VÃO À ESCOLA   


