Município de Lagoa adere aos prémios MILAGE APRENDER+

Lagoa é o primeiro município do Algarve a aderir ao prémio MILAGE, no AE do Rio
Arade, Lagoa.
No dia 21 de janeiro, no AE Rio Arade, com o seu diretor, Luís Varela, a vereadora da
educação, Ana Martins, e o coordenador do projeto MILAGE, Mauro Figueiredo,
realizou-se a apresentação deste prémio que distingue os alunos que, ao resolverem
exercícios de matemática na app MILAGE APRENDER+, alcançam a maior pontuação.
Se o concurso terminasse nesta data, teria sido vencedor um aluno do 5.ºano, da EB
Prof. João Cónim, Estômbar, da turma da Professora Ascensão André, que, para
assinalar este facto, recebeu uma sweatshirt.
Os prémios para os alunos no fim do ano letivo são tablets e um diploma de mérito.
Foi também apresentada a 2.ª edição dos prémios MILAGE APRENDER+ para a
matemática, que se estendem nesta edição às disciplinas de Português, Inglês e
Educação para a Cidadania e cuja final decorrerá em Braga, no AE Dr. Francisco
Sanches, no dia 24 de abril de 2020.
A novidade desta edição é também a criação da Meia Maratona da Matemática.
Este prémio pretende incentivar os alunos a exercitar regularmente a prática
matemática ao longo deste ano letivo e premiar as turmas em que 90% dos alunos
realizem, pelo menos, 105 exercícios até ao dia 29 de fevereiro de 2020 e, pelo menos,
210 exercícios até ao dia 30 de maio de 2020.
Foi também dado a conhecer, pela Prof. Ana Pacheco, do Agrupamento de Escolas Rio
Arade, a dinâmica pedagógica alcançada na sala de aula e como os alunos estão agora
mais motivados para aprender pela utilização da plataforma MILAGE APRENDER+.
A 2.ª edição dos prémios MILAGE APRENDER+ é organizada pela Universidade do
Algarve, com o apoio da Direção-Geral da Educação, Associação de Professores de
Matemática, Associação de Professores de Português, Associação Portuguesa de
Imprensa, Câmara Municipal de Braga, Câmara Municipal de Lagoa e Câmara Municipal
de Oeiras.
O projeto MILAGE APRENDER+ é coordenado pelo Prof. Doutor Mauro Figueiredo,
docente do Instituto Superior de Engenharia, da Universidade do Algarve, responsável
pelo desenvolvimento desta plataforma.
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