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Nas instalações da ADEPE

Projecto Maré-Alta II disponibiliza novo serviço 
aos estudantes de Peniche

    Encontra-se já disponível, embora ainda em fase de testes, a 
base Escola Virtual (www.escolavirtual.pt) no espaço CID@Net
do projecto Maré Alta II, que funciona nas instalações da ADEPE, 
junto ao Porto de Pesca. Para quem não está familiarizado com 
esta ferramenta, pode dizer-se que a Escola Virtual é uma página 
da Internet, desenvolvida pela Porto Editora, que disponibiliza os 
conteúdos de 26 disciplinas dos três níveis do Ensino Básico 
português, de acordo com os programas oficiais.  

    O mais interessante para os jovens é que estes conteúdos são 
apresentados de forma dinâmica e pedagogicamente 
interessante, na medida em que aliam animações e sons aos 
dados científicos, tudo isto conjugado com exercícios para 
aplicação dos conhecimento entretanto obtidos.  

    Além desta componente de experimentação, este software tem 
ainda como grande vantagem permitir visualizar a evolução do
aluno ao longo das aulas a que for “assistindo”, uma vez que 
guarda informações como, por exemplo, a quantidade de vezes 
que o aluno necessitou para realizar determinado exercício, os 
dias em que esteve na base a praticar e por quanto tempo,
disponibilizando igualmente uma zona especifica para os pais 
poderem ter acesso a estes dados. 

       Os pais que o pretendam poderão ter disponível esta
ferramenta em casa, desde que possuam um computador com 
ligação à Internet e mediante o pagamento de um montante entre 
os 10 e os 20 € por ano por disciplina (dependendo do ciclo de 
ensino em que a(s) disciplina(s) se enquadra(m)). A boa notícia 
para as famílias é que esta mesma ferramenta estará 
gratuitamente à disposição no CID para todos os que a quiserem 
usar, graças a um protocolo assinado entre a Porto Editora e o
programa Escolhas, que, como é sabido,  financia o Projecto 
Maré Alta II. 

    O espaço CID@Net encontra-se aberto todos os dias úteis, 
entre as 10 e as 12 horas da parte da manhã (excepto à sexta-
feira) e à tarde entre as 14 e as 19 horas.  

      Fonte: ADEPE - Associação para o Desenvolvimento de 
Peniche 

29-01-2007

« Voltar 

 
 

Pesquisar OK

 

Ed. Anteriores 

Contactos

Newsletter

 

Cartas ao Director

Blogue Tinta Fresca

Blogues

Sítios Úteis

  

EDITORIAL

O fim da era dos 
combustíveis fósseis 

Mário Lopes

OPINIÃO

Petróleo - O Erro da 
Imprevisão 

Henrique Neto

As férias dos 
portugueses... Que férias? 

José Alberto Vasco

Eficiência Energética no 
consumo energético 

Por Ana Rita Antunes e 
Filipa Alves

2006 © Tinta Fresca - Todos os Direitos Reservados.

Oeste Digital | Avisos Legais | Política de Privacidade | Contactos | RSS Feeds  

Projecto Co-Financiado por  Promotor  Desenvolvimento

 D 

União Europeia
FEDER 

 Pesquisa Google

 

    

 Webnmlkji  tintafresca.netnmlkj

Pesquisar

1 de 1Página Tinta Fresca - Jornal de Arte, Cultura & Cidadaniae

07-08-2008http://www.tintafresca.net/News/newsdetail.aspx?news=97889b50-01cb-4cf9-a3bb-2...


