Inovar com QI

Workshop: QI's: Partilha de Experiências
Quarta, 04 Fevereiro 2009

A Escola Secundária Filipa de Vilhena, uma das escolas envolvidas no Projecto Inov@r com QI, organizou, no passado
dia 31 de Janeiro, um Workshop sobre Quadros Interactivos, com o objectivo de partilhar experiências no uso do
Quadro Interactivo MagicBoard em Sala de Aula.
O Workshop decorreu no Auditório Horácio Marçal, na Junta de Freguesia de Paranhos, no Porto, que encheu
completamente.
A sessão de abertura esteve a cargo da Presidente do Conselho Executivo da Escola, tendo contado com a presença de
um representante da Junta de Freguesia de Paranhos e com o Director Regional Adjunto, Dr. António Leite.
Na parte da manhã, o Director do Centro de Formação EduFor, entidade Coordenadora do Projecto Inovar com QI,
proferiu um comunicação intitulada &ldquo;Inov@r com Quadros Interactivos&rdquo; e a Dra. Cristina Cruchinho,
Coordenadora do Projecto na Escola Secundária Filipa de Vilhena, apresentou como foi implementado e como decorre
na sua escola.
Além do Director do Centro de Formação e da Coordenadora de Escola do Projecto Inov@r com QI na Escola Filipa de
Vilhena, foram também oradores professores pertencentes ao projecto, quer da escola organizadora, quer das escolas
dos Concelhos de Mangualde e de Penalva do Castelo, continuando da parte da tarde.
Os docentes do Projecto mostraram trabalhos que realizaram no e para o Quadro Interactivo, no contexto da sua sala
de aula. Os que assistiam, independentemente do nível/área de ensino que leccionam, puderam visualizar actividades
desenvolvidas na sua área, isto porque os oradores pertenciam a diferentes níveis/áreas de ensino, a saber: Graziela
Fonseca (Matemática), Isabel Gonçalves (Inglês), Lurdes Ruivo (Ciências da Natureza), Nuno Aires (Matemática),
Lídia Pereira (Pré-Escolar), Ilda Santos (1º Ciclo), Conceição Cardoso (1º Ciclo), Anabela Almeida (Biblioteca), Maria
José Rodrigues (Geografia), António Cardoso (História/Português), Ângelo Fernandes (Física e Química) e Madalena
Albuquerque (Francês).
De entre os vários momentos culminantes deste Workshop refere-se a intervenção da oradora Ilda Santos que
juntamente com uma das suas alunas do 1º Ciclo, a Mariana, nos mostrou como é que o Quadro Interactivo entrou na
sua sala de aula, os cativou e como hoje em dia se tornou uma ferramenta de utilização normalíssima que permite uma
aprendizagem diversificada e sem limites. A pequena vedeta deixou a plateia &ldquo;estupefacta&rdquo; ao mostrar a
facilidade e naturalidade com que lida e trabalha no Quadro Interactivo.
As apresentações utilizadas estão publicadas na Área de Downloads.
- Ver a Galeria de Fotografias
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