Opinião dos Professores quanto à formação “ Magalhães “

Implementar soluções de rede wireless na minha sala de aula, a fim de promover actividades de
pesquisa na internet e apoiar as actividades realizadas com recurso às TIC, foram outros motivos
que me conduziram a esta necessidade de Formação. No início desta Acção, tinha algumas dúvidas
nomeadamente: Que princípios pedagógicos e de acção é que tenho na organização do meu
trabalho com os alunos? Será que a utilização dos computadores pode vir a facilitar a concretização
de algum desses princípios? Em que situações é que a utilização do computador não apresenta
vantagens? No entanto, estas foram perdendo a razão de existir à medida que o Formador foi
apresentando situações que me levaram a concluir que Integrar as TIC na escola e na sala de aula
significa viver as actividades escolares com a consciência de que existem meios (informáticos) aos
quais se pode recorrer sempre que isso se perspective como pertinente, mas mantendo a ideia de
que haverá tarefas e momentos em que as estratégias de trabalho na sala de aula poderão sugerir
simplesmente não ligar os computadores.
Mónica

Com a distribuição dos Magalhães, no ano lectivo passado por todos os alunos do primeiro ciclo do
ensino básico, houve a necessidade, por parte dos docentes, de se familiarizarem com esta nova
ferramenta de trabalho de forma a torná-la útil, prática e de alto valor pedagógico para os alunos,
em contexto de sala de aula. Tínhamos de aproveitar o entusiasmo dos alunos por esta inovação e
rentabilizá-la ao máximo de forma a corresponder ao objectivo para o qual ele tinha sido
implementado – contribuir para o sucesso educativo dos alunos.
Neste contexto, sentiu-se a necessidade de formação para se poder dar resposta ao desafio.
Fazer um investimento pessoal e solitário, é uma tarefa que nem todos estão dispostos a enfrentar,
nem possuem instrumentos para o fazerem pelo que, a realização desta acção de formação foi
extremamente oportuna, didáctica, enriquecedora quer a nível pessoal quer a nível profissional.
Consciente desta lacuna, o formador, enquanto membro do conselho executivo do nosso
agrupamento e representante do 1º ciclo, propôs, em Conselho de Docentes, a realização desta
acção de formação, sugestão que teve a adesão e entusiasmo imediato, de todos.

O blogue surgiu no âmbito desta formação, contribuindo assim, para divulgar alguns dos trabalhos
realizados pelos alunos no computador “Magalhães”. Esta divulgação funciona como motivação
para fazerem mais e melhor contribuindo para o seu desenvolvimento educativo de forma mais
atraente e inovadora. O programa do aluno/professor “Mythware”, é uma das funcionalidades que
desenvolvida adequadamente, representa uma mais-valia no processo ensino aprendizagem e que,
tal como já tivemos oportunidade de verificar, é do total agrado dos alunos, sendo ao mesmo
tempo, um instrumento de trabalho bastante útil para os docentes. Claro que só se pode pensar em
sucesso pleno em turmas com um número de alunos não muito elevado e, se possível dum só ano
de escolaridade, embora este programa possa ser implementado em qualquer situação. Os Palmo e
Meio, possuidores do "Magalhães", não deixam os seus créditos por mãos alheias.
Amélia Silva

Com esta formação, podemos facilitar a apropriação de competências tecnológicas aos alunos do 1º
ciclo, conhecer as possibilidades de trabalho nos portáteis Magalhães e favorecer a mudança de
práticas nas aulas.
Alice – eb1 de Lordelo

Em termos sucintos a minha opinião sobre a formação PCMagalhães – Um Novo
Paradigma, a qual frequentei e teve o seu términos no dia 8 do presente mês, superou as minhas
expectativas, não apenas pelo seu conteúdo técnico-pedagógico, mas também pelo despertar para
novas possibilidades de abordagem dos conteúdos programáticos a que todos nós, enquanto
profissionais, devemos abraçar.
Nos dias que correm devemo-nos actualizar constantemente às Tecnologias de Informação e
Computação (TICs). E uma vez, as TICs estarem ao alcance de alunos e professores, porque não as
usarmos em prol de um ensino mais motivador e inovador?
A presente formação mostrou-nos as mais valias do Magalhães, abrindo-nos novas
possibilidades de abordagem das temáticas “aborrecidas” para os alunos, de uma forma mais
motivadora.

Esta formação revelou-se da maior pertinência pois surge no momento certo, em que os
alunos encontram-se apetrechados com os computadores, mas sem formação e directrizes que lhes
permitam fazer o melhor uso deles. Por outro lado, os professores também se encontram com esta
ferramenta nas suas salas de aula, mas sem estarem familiarizados com as suas potencialidades,
para ensinarem os seus alunos. Com esta formação, criou-se a possibilidade de rentabilizar os
meios informáticos existentes e instruir os docentes com novas tecnologias.
As TICs estão hoje ao alcance de cada um e são usadas constantemente no dia-a-dia,
rodeando-nos permanentemente e cabe a nós, enquanto docentes, inserirmos o Magalhães nas
diferentes áreas curriculares e não curriculares, tirando maior partido do uso do computador dentro
e fora da sala de aula.
Parabéns ao Formador e ao Centro de Formação que nos permitiu engrandecer as praticas
pedagógicas e beneficiar o processo ensino aprendizagem!
A formanda,
Elisabete Vide Tavares

