
1:1 Gestão da Sala de Aula
SUGESTÕES

1. Marque os PC’s Magalhães com uma etiqueta para que os alunos possam facilmente

identificar o seus.

2. Crie uma folha de cálculo com o número de série do computador e a indicação do

aluno a quem foi atribuído o PC Magalhães, para referência do professor.

3. Faça um plano para controlar e prevenir o furto. O seu plano inicial poderá resultar,

mas terá que fazer ajustes. A questão principal é ter um plano.

4. Defina um sistema consistente para gerir os ficheiros dos alunos. E.g.

sobrenome_primeira inicial_nome do conteúdo.

5. Escolha os monitores dos alunos e os líderes que o ajudem a distribuir, carregar ou

a diagnosticar e a eliminar as causas potenciais de qualquer problema com os PC’s

Magalhães.

6. Elabore um plano para o carregamento dos PC’s Magalhães. Este pode ser

assegurado por um aluno ou um progenitor de um aluno que o possa ajudar.

7. Disponha o mobiliário da sala de aula em grupo, com quatro a seis secretárias

agrupadas num dos lados, para que os alunos possam ver-se uns aos outros e

possam trabalhar em projectos.

8. Certifique-se de que consegue ver os ecrãs dos PC’s Magalhães à medida que vai

andando pela sala de aula.

9. Certifique-se de dar instruções de uso do PC Magalhães aos alunos, não faça por

eles.

10. Tenha sempre um plano de apoio para a sua aula. Não pode contar sempre com a

Internet, servidor, trabalho em rede, ponto de acesso, etc.

11. Encoraje os alunos a pedirem ajuda aos seus pares antes de o pedirem a si.

12. Quando pretender que a turma lhe preste atenção e suspenda a utilização dos

computadores avise-os durante 5 minutos.

1. Após ter solicitado a atenção da turma durante 5 minutos, peça aos alunos

para baixarem as tampas do PC’s Magalhães até uma altura de 2,5cm da

base, dê-lhes instruções para o passo seguinte.

13. Faça um plano para viajar de um sítio para outro (numa direcção, com os portáteis

fechados, etc.) especialmente se o for usar no exterior para verificar o tempo, etc.

14. Relembre os alunos ( e a si mesmo) de que todos nós estamos a aprender em

conjunto.

15. Lembre-se, é o conteúdo que comanda a tecnologia e não a tecnologia que comanda

o conteúdo!

16. Divirta-se!!!


