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Os temas relacionados com o ensino da Microbiologia e da Genética têm forte incidência ao nível dos programas do 
Ensino Básico e Secundário. Também é inequívoca a importância do ensino experimental da ciência. Este projecto surge 
com a finalidade de desenvolver metodologias laboratoriais no domínio da Microbiologia e da Genética e de desenvolver 
estratégias de e-learning no tratamento e divulgação destas metodologias que permitam a sua implementação nas 
escolas. Para atingir esta finalidade construíram-se dois cursos de e-learning, Microbiologia e Genética, que estão on-line
associados à página do Departamento de Biologia da Universidade do Minho, http://www.bio.uminho.pt.
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Fases do Projecto

1. Pesquisa, selecção e adaptação de actividades 
práticas experimentais. 

2. Criação de conteúdos, imagens e vídeos que 
permitem a compreensão conceptual e processual 
das actividades.

1ª
fa

se

1. Articulação dos protocolos experimentais com os 
conteúdos, imagens e vídeos.

2. Criação dos cursos de e-learning: Microbiologia e 
Genética no sítio:

http://biouminho.dnsalias.com

In
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od
uç

ão

Isolamento e 
identificação de 
microrganismos.

Enquadramento dos cursos em programas de ensino
2ª

fa
se

Conteúdos dos cursos Páginas dos cursos

MICROBIOLOGIA
•Microrganismos
•Laboratório
•Microscópio óptico
•Ciclo de vida de 
Saccharomyces cerevisiae
•Microbiologia alimentar
•Protocolos experimentais 
•Exercícios práticos de 
microscopia
•Avaliação 
•Galeria de imagens
•Galeria de filmes
•Glossário
•Links 
•Bibliografia 

GENÉTICA
•A Genética nos últimos 200 
anos 

•Genética Clássica

•Genética Molecular

•Genética Molecular –
aplicações

•Projecto Genoma Humano 

•Bioinformática

•Avaliação

•Glossário 

•Links 

•Bibliografia

Actividades

Genética 
clássica com 
leveduras Transformação 

bacteriana

Electroforese

Extracção de 
DNA genómico

Laboratório
Ciclo de vida 
de S. cerevisiae


