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Dezoito dos 120 melhores alu-
nos das escolas secundárias do
distrito passaram os últimos dias
como verdadeiros investigado-
res na Escola de Ciências da
Universidade do Minho.

Em vez das tradicionais férias
da Páscoa, aceitaram o desafio

da UMinho de uma formação es-
pecial e estes 18 dividiram-se
entre a Biologia, a Física e Opto-
metria e a Geodiversidade nas
Ciências da Terra.

Sandra Paiva, vice-presidente
da Escola de Ciências da UMi-
nho, lembra que a escola já tem
experiência em acolher alunos
do ensino secundário, apontando
iniciativas como ‘UMA Biologia

no Verão’ e acções relacionadas
com o programa ‘Ciência Viva’.

Quanto aos frutos desta abertu-
ra, Sandra Paiva refere que “o
gostinho pela ciência e a semen-
tinha fica”.

Ana Pereira, aluna de mestrado

no Departamento de Biologia da

Escola de Ciências da Universi-

dade do Minho, apoiou duas alu-

nas do ensino secundário neste

‘estágio’ e não tem dúvidas que

esta experiência “ajuda muito a

decidir aquilo que queremos fa-

zer”.

“Eu, por exemplo, só decidi na

semanas antes das candidaturas

o curso a que me ia candidatar e

se tivesse tido esta oportunidade

teria sido muito benéfico e faci-

litava a escolha” conta Ana Pe-

reira.

ROSA SANTOS

Alunos puderam acompanhar o processo de fermentação

Testar o gosto pelas ciências 
MELHORES ALUNOS tiveram oportunidade de trabalhar com materiais e procedimentos nos
laboratórios da Escola de Ciências da Universidade do Minho, como verdadeiros investigadores.

ROSA SANTOS

Ao todo, 18 alunos passaram pela Escola de Ciências, mas só alguns experimentaram a Biologia

Marta Pereira
Nesta semana “aprendemos muito”
Para Marta Pereira, aluna do 11.º ano na Escola Secundária de Al-
berto Sampaio, esta experiência na Escola de Ciências da Universi-
dade do Minho, através da Biologia, “ajuda muito, até para os exa-
mes, porque aprendemos muito, mesmo a trabalhar com o
microscópio.
A estudar o tráfego de proteínas dentro da célula, Marta descreve:
“estamos a aprender para além do que nos é ensinado na escola” e 
dá para experimentar o trabalho na Universidade. 

Margarida Vale
“Novos materiais e procedimentos”
Margarida Vale, da Escola Básica e Secundária de Vila Cova, frequen-
ta o 12.º ano, mas ainda está indecisa quanto à escolha do curso no
ensino superior, pelo que acredita que “esta semana aqui pode aju-
dar um bocadinho a clarificar o que se faz nesta área e ajudar a deci-
dir”. Margarida assume que gosta de trabalho de laboratório e esta
experiência na Universidade do Minho já permitiu “conhecer alguns
materiais que não temos oportunidade de ter nas nossas escolas, al-
guns procedimentos que podemos vir a usar e que são transversais a
várias áreas”.
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Vários estágios

No processo da ‘uva
ao vinho’, entre
genes das plantas e
tráfego de proteínas

‘Da uva ao vinho’ foi uma das

propostas feitas a alguns dos

melhores alunos do secundário

pela Escola de Ciências, no con-

texto da Biologia.

“Uma mistura da biologia da

videira com a biotecnologia e

produção de vinho. Quisemos

juntar um bocadinho da biologia

fundamental, do processo fer-

mentativo e a respiração dos

açúcares à capitalização que o

homem faz disso” explica Ana

Cunha, professora de Fisiologia

Vegetal.

Os alunos fizeram uma micro-

fermentação à escala laborato-

rial e seguiram o processo fer-

mentativo, com direito a ‘ver’ as

leveduras.

Manuela Costa propôs a uma

das alunas um CSI dos genes em

plantas. Procurar plantas com

determinado gene e fazer a ge-

notipagem em contexto de labo-

ratório.

“Também são técnicas trans-

versais. Biologia molecular tan-

to se faz em levedura, em planta,

em rato, em homem, as técnicas

são sempre as mesmas” explica

Manuela Costa.

No laboratório ao lado, duas

alunas investigaram o tráfego in-

tracelular de proteínas, como é

que elas se movimentam no inte-

rior da célula.


