Inovar com QI

Opiniões dos alunos da EB1 de Abrunhosa-a-Velha
Quinta, 21 Junho 2007

Agora que o ano escolar terminou e com ele o primeiro contacto e primeiras experiências com o Quadro Interactivo
aqui ficam as opiniões, acerca do trabalho realizado, dos principais intervenientes: os meus alunos do 1ºe 2º ano de
escolaridade da escola EB1 de Abrunhosa-a-Velha.
- Gosto de trabalhar e escrever no Quadro Interactivo. Cristiana 1º ano.
- Gostei de escrever com a caneta, arrastar palavras e apagar com o truque da borracha. Bruno 1º ano.
- Gostei muito de aprender a ler e escrever no Quadro Interactivo. Ruben 1º ano.
- Gostei de desenhar, pintar, escrever, seleccionar e arrastar palavras nos exercícios. Joana Maria 1º ano.
- No Quadro Interactivo gostei muito de escolher cores na paleta das cores. Roberto 1º ano.
- Gostei muito de escrever, seleccionar e arrastar palavras. Mauro 1º ano.
- Sei fazer muitas coisas: mudar as cores, escrever, seleccionar e arrastar palavras e imagens. Joana Beatriz 1º ano.
- Gostei de fazer tudo no Quadro Interactivo: escrever, desenhar, pintar&hellip; Leandro 1º ano.
- O quadro interactivo para mim é divertido. Já sei mexer na barra de ferramentas e as regras para apagar, mas sem ir
à borracha, porque há um truque muito especial. Qualquer dia já sei mexer melhor no quadro do que a minha
professora. Ana Filipa 2º ano.
- Gosto muito do Quadro Interactivo. Foi uma boa ideia terem colocado um quadro destes na nossa escola. Nele
desenhei, pintei e escrevi. Acho muito divertido escrever com a caneta e gosto de ir pesquisar na Internet. Com o
quadro interactivo é tudo mais fácil, porque tem sempre imagens e o quadro normal não tinha nada disto. Marcelo 2º
ano.
- No Quadro Interactivo já sei fazer muitas coisas: ir ao clipart procurar imagens, meter fundos, trabalhar com o
powerpoint, fazer fichas de trabalho, pesquisar na Internet. Gosto mais do Quadro Interactivo do que do quadro de giz.
No QI podemos ver filmes como no cinema, porque o ecrã é grande. É tão bom ter um quadro interactivo na minha sala
de aulas. Adoro-o! Mariana 2º ano.Ilda Santos
Professora na EB1 de Abrunhosa-a-Velha
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