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22 de dezembro 

9:30h às 12:30h 

 

22 de dezembro 

14:30h às 17:30h 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Workshops 

I - A gripe sazonal 
Objetivos: 

1. Dotar os formandos de conhecimento básico sobre o vírus influenza como agente 
etiológico da gripe; 

2. Fornecer dados sobre o desenvolvimento da infeção gripal, em particular sobre o 
contágio, patogenicidade e imunidade. 

3. Fazer compreender a sazonalidade e a origem da diversidade do vírus, tanto no que 
diz respeito à sua infecciosidade, virulência, como na capacidade de gerar uma 
resposta imune. 

4. Dar a conhecer as principais fontes de informação fidedigna sobre a gripe, em 
particular sobre a vigilância epidemiológica em Portugal. 

5. Abordar os comportamentos mais corretos face à doença. 

II - O vírus da gripe: desafios do sistema imunitário 
e da Medicina à luz da Evolução 

Objetivos: 

1. Dotar os docentes de algumas ferramentas para a realização de atividades simples 
em sala de aula que lhes permitam dinamizar atividades de visam compreender a 
sazonalidade e a origem da diversidade do vírus da gripe, tanto no que diz respeito à 
sua infecciosidade, virulência e capacidade de gerar uma resposta imune. 

2. Dar a conhecer as principais fontes de informação fidedigna sobre a gripe de modo a 
tornar os formandos atualizados e autónomos para moderarem o debate sobre a 
importância da vacinação de grupos de risco. 

Enquadrar as questões das infeções pelos vírus da gripe numa perspectiva evolutiva, 
explorando a evolução destes vírus e as suas consequências do ponto de vista do combate 
às doenças. 
Destinatários 
Workshop I - Educadores e professores de todos os ciclos e todas as áreas, exceto Biologia. 

Workshop II - Docentes dos Grupos de Recrutamento 230 e 520 

Inscrições: www.novafoco.net        Até 

Custo: 10.00 € 

18 de dezembro 

Local de Realização: Escola Secundária Gama Barros 

http://www.novafoco.net/�

