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Prof. Clean Maria compartilha sua
experiência com o Mouse Mischief

O Instituto Paramitas em parceria com a Microsoft durante o mês de maio realizou a

formação para utilizar Mouse Mischief, ferramenta que permite a criação de testes

interativos com perguntas de múltipla escolha, sendo possível mais de uma pessoa

com mouses diferentes selecionar a resposta.

Clean Maria professora de matemática do Colégio Estadual Getúlio Vargas da cidade

de Ananás (DRGF Araguaína), usa a ferramenta desde 2012 e afirma que suas aulas

estão mais interativas, sendo possível prender a atenção dos alunos no conteúdo

desenvolvido.

Primeiro ela baixou o Mouse Mischief em seguida realizou atividades com seus

alunos na sala de aula montando questões onde todos participaram, também usou a

ferramenta na gincana "VI Dia D de Matemática". “Todo ano tínhamos essa gincana,

elaborávamos as perguntas e colocávamos dentro de uma caixa, mas quando vi essa

ferramenta, fiz o teste e deu certo. Depois disso eu apliquei nessa atividade. Foi um

sucesso!”, ressalta a professora Clean.

A professora gosta de compartilhar conhecimentos e já está preparando uma oficina

do Mouse Mischief para outros professores.

Conheça o Mouse Mischief

Fonte: Clean Maria e Instituto Paramitas
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