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1. Introdução: O toolkit e a sua testagem. 

O Produto Intelectual IO2 para o Projeto MELoDY consistiu na construção e testagem do kit 

de ferramentas. Esta atividade foi gerida pelo nosso parceiro SPIR OSLO com a contribuição 

de todos os outros parceiros para desenvolver todo o toolkit a ser usado e testado por profes-

sores e outras partes interessadas. 

 

O IO2 é a combinação do referencial teórico e da sua orientação prática, com exercícios para 

serem usados pelos professores, com seus alunos. 

 

1.1 A “Abordagem MELoDY” 

 
O kit reúne cinco propostas provenientes das experiências de professores(as) e formadores(as) 

de cada país, a fim de apoiar outros(as) professores(as) e formadores(as) envolvidos(as) no 

processo educacional de jovens com dificuldades de aprendizagem. 

 

Abaixo encontra-se uma breve descrição de cada modelo: 

 

I. A ABORDAGEM RTI (IC Spoltore- ITÁLIA) 

 

   

Objetivos 

principais 

Garantir um ensino de alta qualidade e ajudar os alunos a terem sucesso 

nos estudos. 

Objetivos de 

aprendizagem 

Fornecer uma ferramenta de monitorização e avaliação; selecionar e 

partilhar diretrizes para um ensino inclusivo, a fim de ajudar os alunos 

com dificuldades de aprendizagem. 

Estrutura geral 

e organização 

Os testes devem ser feitos em dois períodos específicos: novembro e 

fevereiro. 

Nível 1: triagem geral para todos os alunos; 

Nível 2: monitorização apenas para alunos em risco; 

Nível 3: ensino pessoal para alunos com dificuldades de aprendizagem. 

 

Beneficiários Crianças de 6/7 anos. 
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II. ATIVIDADES DE LEITURA (CRIA- ESPANHA) 

  

Objetivos principais Abordagem preliminar para distúrbios de aprendizagem. 

Objetivos de aprendizagem Melhorar as competências de leitura e escrita em alunos com 

distúrbios de aprendizagem. 

Estrutura geral   e 

organização 

Pequenos grupos de 4 alunos; exercícios para consciência 

fonológica e semântica. 

Beneficiários Crianças do 1º ciclo. 

 

III. AVALIAÇÃO DA COMPREENSÃO DA LEITURA (DESINCOOP e AEFH-

PORTUGAL) 

 

 Objetivos principais Desenvolver aptidões pessoais, especialmente para promover 

competências sociais. 

Objetivos de aprendizagem Desenvolver competências de fluência e compreensão de 

leitura; entender, selecionar as ideias principais e relacioná-las; 

encontrar e usar novas palavras. 

Estrutura geral 

e organização 

Duas propostas de trabalho para alunos com dificuldades de 

aprendizagem (uma para a leitura e outra para a compreensão) 

+ implementação com o método PALS; o número de atividades 

e horários devem ser adaptados às necessidades de cada grupo. 

Beneficiários Alunos de 14/18 anos 

 

IV. WORD KNOWLEDGE ISTRUCTION (SPIR OLSO- NORUEGA) 

 

Objetivos principais Desenvolver competências de descodificação e compreensão 

Objetivos de aprendizagem Ajudar os alunos com dificuldades de aprendizagem a 

entender o que leem, aprimorar o seu conhecimento de 

palavras e a sua utilização. 

Estrutura geral 

e organização 

Grupos de 5/6 alunos; três aulas por semana. 
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Introdução de novos tópicos; introdução de palavras-alvo; 

conhecimento de novas palavras. 

Beneficiários Alunos do ensino básico. 

            

V. MENTORIA (GEMS-N - IRLANDA) 

      

 

1.2 Testagem do IO2 

 

− 70 pessoas (professores(as), formadores(as), especialistas) estiveram envolvidos(as) 

na testagem dos métodos / ferramentas. Deram o seu feedback e devolveram o 

questionário de avaliação sobre a utilidade das ferramentas e o seu grau de satisfação. 

− IO2 e IO3 foram desenvolvidos no mesmo período de tempo, e o acesso à plataforma 

deu aos(às) professores(as) a possibilidade de testar todos os métodos ou apenas 

alguns deles. 

 

A testagem deveria ter começado no final do último ano letivo (julho de 2020) e desde outubro 

de 2020 o Toolkit estava disponível na plataforma Melody. 

Este processo teve como alvo principal os professores, mas as atividades também foram 

testadas com os alunos, que são os beneficiários finais. 

Objetivos principais Apoiar jovens com dificuldades de aprendizagem em risco de 

abandono escolar precoce. 

Objetivos de aprendizagem Apoiar alunos com dificuldades de aprendizagem na superação 

de comportamentos que poderiam impedir o crescimento 

pessoal e na consciencialização dos seus próprios pontos 

fortes. 

Estrutura geral 

e organização 

O modelo GROW (objetivo, realidade, opções; vontade); 

Sessões individuais mentor / aluno; 

O número de sessões e horários devem ser adaptados às 

necessidades de cada aluno. 

Beneficiários Jovens com dificuldades de aprendizagem em risco de 

abandono escolar precoce (14/17 anos). 
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Infelizmente, devido ao COVID-19, algumas das atividades de testagem com os alunos 

sofreram um certo atraso; apesar deste problema, no final de 2020 toda a testagem foi 

concluída. 

Os(As) professores(as) testaram o toolkit com os(as) seus(suas) alunos(as) mesmo durante o 

confinamento, usando ensino a distância. 

  

Este relatório mostrará todo o processo de avaliação do toolkit em termos de: 

− estatísticas gerais; 

− conhecimento e uso do kit de ferramentas; 

− metodologia; 

− objetivos gerais; 

− satisfação; 

− sugestões. 

Gostaríamos de sublinhar que o ponto forte do projeto é a oportunidade de colaborar com 

todos os parceiros de forma a partilhar cada experiência profissional e construir um modelo 

de formação de boas práticas para o futuro, configurando uma abordagem europeia à 

prevenção do DAE. 

 

2.  Relatório de avaliação 

IC SPOLTORE é o responsável pela gestão do relatório de avaliação do IO2. 

Este relatório mostrará todo o processo de avaliação de testagem do toolkit em termos de 

estatísticas gerais, conhecimento e uso do toolkit, metodologia, objetivos gerais, satisfação, 

sugestões. 

O sistema de avaliação usa uma metodologia de pontuação de 1 a 10. (1 sendo a pontuação 

mínima e 10 sendo a máxima). 

 

Seguem abaixo os resultados organizados em áreas temáticas: estatísticas gerais, 

conhecimento e utilização do kit de ferramentas, metodologia, objetivos gerais, satisfação, 

sugestões. 
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2.1 Estatísticas gerais 

Esta área diz respeito à idade, sexo, área de atividades, tipo de pessoas com quem 

normalmente trabalhamos: 

Idade: a idade dos participantes para cada parceiro varia de 25 a 60. 

Género:  entre todas as pessoas envolvidas, a percentagem mais elevada é a do sexo feminino 

(cerca de 55% na Noruega e Espanha; mais de 65% na Irlanda; mais de 85% na Itália; 100% em 

Portugal). 

Achamos que essa realidade se deve ao facto de as mulheres estarem mais envolvidas na área 

educacional. 

Área de atividade:  As tipologias de pessoas envolvidas no teste foram: professores(as), 

formadores(as), tutores, mentores. 

A maior percentagem para cada parceiro depende da identidade da agência de aprendizagem: 

Professores para a ITÁLIA e PORTUGAL, mentores na NORUEGA, Tutores ou mentores na 

ESPANHA, tutores e formadores na IRLANDA. 

Tipo de pessoa: de acordo com dados anteriores, em ITÁLIA e em PORTUGAL podemos 

encontrar, no geral, alunos desde o ensino primário à universidade. 

Nos outros países, podemos encontrar NEET e outros tipos de pessoas. 

 

2.2  Conhecimento e uso do Toolkit 
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Esta área mostra como e quanto o kit de ferramentas pode ser útil em todas as 

dificuldades de aprendizagem: 

− Fornecer informações sobre as dificuldades de aprendizagem; 

− Possibilidade de ser utilizado em situações em que se preveja uma avaliação ou 

avaliação das dificuldades de aprendizagem; 

− Aumentar e melhorar o nível de interação entre professores / formadores e famílias; 

− Proporcionar uma maior qualidade no trabalho em equipa. 

 

Resultados: O resultado médio sobre o conhecimento e uso é superior a 8 em 10: isso significa 

que as ferramentas são consideradas muito boas tanto para a informação teórica quanto para 

o uso prático. 

 

2.3  Metodologia e objetivos gerais 

Esta área mostra a utilidade das informações sobre a metodologia aplicada, em relação: 

1) À garantia de ensino de alta qualidade; 

2) Ao incentivo à motivação para aprender; 

3) Ao fornecimento, aos professores(as) / formadores(as), de uma ferramenta válida de 

monitorização e avaliação; 

4) À identificação e partilha de diretrizes; 

5) À ajuda aos(às) alunos(as) e utilizadores no desenvolvimento de estratégias 

funcionais e melhoria do seu desempenho. 

 

  Resultados: Além do conhecimento e uso do toolkit, o resultado médio sobre a 

metodologia é superior a 8 em 10. Esta pontuação mostra que os participantes 

consideram o ensino de alta qualidade, motivação e inclusão como conceitos-chave 

para um verdadeiro sucesso no processo de aprendizagem dos alunos com distúrbios 

gerais de aprendizagem. 

 

  Na tabela seguinte, podemos observar o quanto o toolkit pode ser considerado útil para 

a sua integração nos modelos tradicionais. 
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  Como podemos verificar, todos os parceiros deram respostas positivas: a percentagem 

média de SIM ronda os 85%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4  Satisfação 

As perguntas mostram o nível de satisfação com a testagem do toolkit e a sua utilização. 

Temos um nível global em todo o Toolkit e um nível para cada ferramenta. 

A nível global, a pontuação é a seguinte: 

ITÁLIA: 8,2 

NORUEGA: 7.6 

PORTUGAL: 8.4 

ESPANHA: 8,2 

IRLANDA: 8.4. 

 

2.5  Sugestões 

 

− Todos os materiais foram considerados muito interessantes e úteis, mas nem sempre 

replicáveis no contexto de um país. 

− As metodologias poderiam ser aplicadas ao sistema escolar, mas seria necessário 

adaptar alguns materiais às reais necessidades de cada público-alvo. 
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− Seria aconselhável testar o Toolkit durante mais tempo e com um número maior de 

alunos, a fim de obter resultados mais fiáveis e torná-lo mais eficaz. 

− Segundo o  IC Spoltore, o uso do Toolkit pode ser aumentado se for possível partilhar 

o trabalho do MELODY com toda a escola, durante todo o ano letivo, como uma prática 

recomendada, para prevenir o risco de abandono escolar precoce. 

− A plataforma foi bem construída, mas pode ser melhorada. Poderia ser mais útil se os 

professores tivessem a possibilidade de descarregar todo o material em PDF. 

 

3.  Conclusões 

− Em geral, todos os parceiros consideraram o Toolkit e a sua testagem muito 

interessante. 

− Devido ao COVID, percebemos que tem sido difícil testar várias atividades com os 

alunos: de qualquer forma, os professores avaliam como particularmente úteis as 

Ferramentas de Conhecimento de Palavras e Leitura, por serem consideradas mais 

inclusivas e de fácil adaptação em todos os cursos. 

− Os resultados da avaliação mostram-nos que vamos na direção certa para partilhar as 

melhores práticas. 

− Desde o início, o desafio mais estimulante foi encontrar um terreno comum para 

trabalhar. Na verdade, o primeiro problema foi decidir o significado de “dificuldades 

de aprendizagem” e superar as diferenças de ortografia e fonologia de cada língua. Por 

esse motivo, decidimos orientar o nosso trabalho para as competências de leitura e 

compreensão, não nos concentrando nas razões por trás dessas dificuldades, mas 

apenas nos resultados. 

− Concordámos em trabalhar em termos de prevenção do AEP (Abandono Escolar 

Precoce), partilhando objetivos comuns e estratégias replicáveis. 

− Acreditámos que o feedback positivo e os resultados podem ser um valor agregado para 

cada curso educacional. 

− A Europa está cada vez mais orientada para a promoção do intercâmbio cultural entre 

escolas e outras agências educacionais; este projeto pode ajudar os(as) professores(as) 

a continuarem o seu trabalho com ferramentas inovadoras ao lado do ensino 
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tradicional e pode ajudar os(as) alunos(as) com dificuldades aprendizagem a aumentar 

a sua consciência e a sua motivação. 

− Fornecer essas ferramentas aos(às) aluno(as) pode permitir que eles(as) beneficiem de 

um ensino inclusivo comum e também tenham experiências culturais no exterior. 

− A cooperação e interação entre os parceiros tem sido a principal força deste projeto. 

Agradecemos a todos os nossos parceiros, que tornaram isso possível. 

 

 

 


