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1: INTRODUÇÃO: OS MÓDULOS DE E-LEARNING E A TESTAGEM 

 

O Produto Intelectual (PI) 3 para o projeto Melody foi o design / desenvolvimento e, 

finalmente, o teste de um conjunto de módulos de E-Learning. Este trabalho foi gerido pelo 

nosso parceiro CRIA, com contribuições de todos os outros parceiros para desenvolver os 

módulos finais a serem usados e testados por professores e outros especialistas de todas as 

redes dos parceiros. 

 

O PI3 oferece uma estrutura teórica e uma orientação prática, com exercícios que fornecem 

uma visão e oportunidade para os professores beneficiarem da pesquisa e análise que sustenta 

os módulos disponibilizados. 

AS ABORDAGENS MELODY  

 Quatro módulos de formação - são apresentados para apoiar o corpo docente e de 

apoio pedagógico na intervenção educativa com crianças e jovens com alguma 

dificuldade de aprendizagem. 

 Essas quatro abordagens foram escolhidas com base na expertise dos parceiros que as 

produziram e desenvolveram e nas lacunas identificadas no tema - seja na literatura, 

seja nas próprias instituições de intervenção educacional. 

Os módulos desenvolvidos são mostrados, a seguir, com uma breve sinopse de cada um: 

PARTICIPAÇÃO PARENTAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

Name of the Module: PARENTS ENGAGEMENT 

Theoretical contents 

 

Reflection on the families and school collaboration in educational 

processes. Analysis of different parent involvement models.  

 

Practical proposals 

 

Tips and recommendation on involving families in educative 

environments. 

Proposals on training activities for Parent mentors. 

 

Age range of the 

students involved 

 

Mandatory education (usually 3-16 years old) 

Beneficiaries 

 

Schools and families 
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MENTORIA 

 

 

GESTÃO DA SALA DE AULA 

 

 

 

 

Name of the Module: MENTORING 

Theoretical contents 

 

Concept of mentoring (definition, characteristics and principles) 

Analysis of different mentoring models and their stages 

 

Practical proposals The GROW model of mentoring. 

Age range of the 

students involved 

 

Last years of mandatory education (14-17 years old) 

Beneficiaries 
Young people with a Learning Disorder and at risk of Early School 

Leaving. 

 

Name of the Module: CLASSROOM MANAGEMENT 

Theoretical contents 

 

Definition of the classroom management concept and its importance in 

learning environments. Definition of management styles. 

Revision of 

Recommendations on the development of relational skills. 

 

Practical proposals ----- 

Age range of the 

students involved 

 

Mandatory education (usually 3-16 years old) 

Beneficiaries All students. 
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PRONTO PARA LER 

 

 

 

AMBIÇÕES DA TESTAGEM 

 

PI3: Envolver um mínimo de 50 pessoas dos grupos-alvo e partes interessadas (em toda a 

parceria MELoDY) e pedir-lhes para testar os materiais, fornecer feedback e avaliar a utilidade 

dos materiais desenvolvidos. 

Concordámos que o PI2 e o PI3 deveriam ser desenvolvidos simultaneamente com a gestão 

do projeto para que o kit de ferramentas PI2 Professores e os módulos de e-learning PI3 

pudessem ser usados juntos. 

Na nossa reunião de parceria em Oslo, durante abril de 2019, concordámos com um 

cronograma para testar os materiais e que, até à nossa reunião de parceria (planeada para 

Barcelona, em novembro de 2019), os nossos materiais seriam finalizados. 

Embora alguns pequenos atrasos tenham sido encontrados durante o desenvolvimento dos 

materiais, entrámos em janeiro de 2020 com nossos materiais prontos para serem testados. 

Infelizmente, os nossos planos de teste foram terrivelmente afetados no início de 2020 devido 

à pandemia de coronavírus e, portanto, como a maioria das coisas na época, tivemos que 

Name of the Module: READY TO READ 

Theoretical contents 

 

Definition of different types of cognitive and learning styles. 

Theorethical models of reading. 

 

Practical proposals 
Strategies to encourage understanding of texts 

Resources and exercises to enhance the reading abilities of students. 

Age range of the 

students involved 

 

 

Students enrolled in levels on which they are able to understand the 

fluency of texts and specific vocabulary (approximately 9-14 years).  

 

Beneficiaries 
Students that present a diagnosis compatible with any Learning 

Disorder, mostly related to reading skills. 
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refazer as nossas ações e planear novas maneiras de envolver professores e materiais de teste. 

No ano passado, foram identificados problemas significativos que afetaram os marcos do 

projeto a serem alcançados. 

No entanto, como diz o ditado, "o show deve continuar!" 

Os parceiros envolveram as escolas que foram possíveis, professores, especialistas em 

orientação, equipa de apoio e outros para lhes pedir que participassem do processo de teste e 

estamos muito satisfeitos em registar mais de 70 avaliações devolvidas. 

Este relatório fornecerá uma análise das informações fornecidas como parte do exercício de 

avaliação e fornecerá alguns comentários e pensamentos iniciais dos envolvidos com o teste 

dos materiais. 

Gostaria de agradecer, neste momento, aos(às) professores(as) e outros(as) funcionários(as) 

que estiveram envolvidos no teste de materiais, no contexto da pandemia global, quando a 

maioria de nós teve as nossas vidas profissionais e pessoais de pernas para o ar. Não 

poderíamos ter alcançado os resultados do teste sem os seus esforços e toda a parceria do 

MELoDY está muito grata por esse apoio. 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO 

 

A GEMS NI tinha a responsabilidade de completar o relatório de avaliação, no entanto, como 

mencionado acima, nada disso seria possível sem o apoio de todos os parceiros e as suas partes 

interessadas mais amplas e, embora tenham sido encontrados desafios significativos, 

especialmente questões relacionadas com a pandemia, sentimos que recebemos feedback 

suficiente para nos permitir apresentar essas informações. 

 

Pedimos aos envolvidos no teste que fornecessem feedback sobre um conjunto específico de 

questões de avaliação em várias áreas-chave e pedimos aos entrevistados que pontuassem a 

utilidade dos materiais, usando uma metodologia de pontuação de 1 a 10. (1 sendo a pontuação 

mínima e 10 sendo a máxima). Com as informações dos respondentes contidas em formato 

numérico, usamos essas informações para produzir os gráficos incluídos neste relatório. Com 
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a pontuação permitindo um máximo de 10 pontos, determinámos que uma pontuação acima 

de 7 seria considerada um reflexo positivo dos materiais. 

Abaixo, as respostas de avaliação recebidas foram divididas nas principais áreas que foram 

formadas pelo formulário de avaliação. 

 

ESTATÍSTICAS GERAIS 

 

Recebemos um total de 74 respostas, em termos de avaliações concluídas dos envolvidos nos 

testes. 

Abaixo, encontram-se detalhes percentuais / estatísticos em várias áreas-chave que 

considerámos importantes para o projeto. 

. 

FIG 1: INDICA A CONTRIBUIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE AVALIAÇÃO DE CADA UM DOS 
PARCEIROS DO MELODY  

 

Em toda a parceria, professores e associados 

foram envolvidos para ajudar a testar e avaliar os 

materiais. A Figura 1 mostra uma análise das 

nações envolvidas 

 

FIG. 2 FORNECE-NOS UMA DIVULGAÇÃO DA IDADE DOS RESPONDENTES.  
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FIG 3 FORNECE-NOS UM POUCO DA PERCEÇÃO SOBRE OS ANTECEDENTES PROFISSIONAIS 
ESPECÍFICOS DOS QUE FIZERAM O TESTE (QUANDO ESTA INFORMAÇÃO ESTÁ DISPONÍVEL) 

 

Ficamos muito satisfeitos em ver uma 

série de experiências profissionais 

envolvidas no teste desses materiais. 

 

 

FIG 4 MOSTRA A DIVISÃO DE GÉNERO DOS ENVOLVIDOS COM A TESTAGEM.  

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTO E USO DOS MÓDULOS. 

 

FIG 5 – PEDIMOS AOS ENTREVISTADOS QUE INDICASSEM SE OS MÓDULOS FORNECEM AS 
INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS SOBRE AS QUESTÕES RELACIONADAS COM AS DIFICULDADES 
DE APRENDIZAGEM?  

 

89% dos que responderam concordaram que os 

módulos forneciam as informações necessárias, 

com apenas 11% indicando que alguma melhoria 

poderia ser necessária. 
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FIG 6 

 

 

 

 

 

 

63 de 74 (85%) dos entrevistados indicaram que acreditavam que os materiais fornecidos 

seriam úteis para a sua integração nos modelos de formação tradicionais, atualmente em uso. 

Abaixo, é possível verificar alguns dos comentários fornecidos pelos envolvidos nos testes com 

comentários diretos retirados do documento de avaliação. 

 
 “Eles (os materiais) prestam atenção ao trabalho existente com os alunos com DA e 

evitam trabalhar da mesma forma com os alunos” 

 “Eles representam um complemento muito enriquecedor para os modelos tradicionais de 

ensino.” 

 “Eles podem ser úteis e compatíveis com os tradicionais. Às vezes, os métodos diferentes 

devem ser aplicados na intervenção com um aluno.” 

 “Sugestões e ideias úteis para verificar o que pode funcionar para o grupo com o qual se 

está a trabalhar.” 

 

Queríamos obter uma compreensão mais profunda de como os módulos desenvolvidos 

poderiam ser úteis para usar em sala de aula ou em situações em que a avaliação das 

dificuldades de aprendizagem são previstas. A Figura 7, abaixo, indica que 87% dos 

entrevistados responderam positivamente a esta questão e isso leva-nos a acreditar que os 

nossos módulos podem ser usados em sala de aula para auxiliar e apoiar o trabalho com 

pessoas com dificuldades de aprendizagem. 
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FIG 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perguntámos aos entrevistados se eles acreditavam que os materiais poderiam ser úteis na 

interação que o(a) professor(a) / formador(a) pode ter com as famílias de crianças com 

dificuldades de aprendizagem.  

FIG 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como pode ser visto na Figura 8, mais de 86% dos entrevistados indicaram positivamente o 

que pensam, quanto o recurso aos nossos materiais beneficia a interação entre crianças, 
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professores e as suas famílias. Esta é uma parte importante dos materiais do MELoDY. 

Identificámos, no início de nosso desenvolvimento de materiais, através da discussão que 

visava envolver a família no processo de apoio aos(às) jovens com problemas de aprendizagem 

que este é um aspeto importante e que precisa de cuidado e atenção. A construção de 

relacionamentos com o(a) professor(a), aluno(a) e pais / responsáveis / encarregados de 

educação pode ser crucial para o sucesso de qualquer intervenção realizada. 

 

METODOLOGIA 

 

Queríamos determinar: Quão útil / relevante foi a informação, relativa ao conteúdo dos 

Módulos, em relação às 3 seguintes áreas: 

 

FIG 9 ALTA QUALIDADE: INSTRUÇÕES DE SALA DE AULA, TRIAGEM E INTERVENÇÃO DE 
GRUPO  

 

 

 

 

 

 

 

84% dos entrevistados concordaram positivamente que os nossos materiais representavam 

uma boa qualidade para uso com turmas e grupos de alunos(as). Novamente, isso é 

importante para encorajar a oferta de educação inclusiva e garantir que nenhuma criança seja 

isolada com base na sua própria capacidade de aprendizagem individual. 
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FIG 10 INTERVENÇÕES ESPECÍFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

82% dos entrevistados indicaram que achavam que os nossos materiais poderiam ser usados 

positivamente através de intervenções específicas para jovens com necessidades de 

aprendizagem. Decidimos desenvolver materiais que pudessem ser usados em dificuldades 

gerais de aprendizagem e tivessem impacto em várias questões diferentes. Isso era algo que a 

parceria estava ansiosa para fazer desde o início do projeto MELoDY e estamos esperançosos 

de ter alcançado esse objetivo. 

 

FIG 11 INTERVENÇÕES E AVALIAÇÃO INTENSIVAS  
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OBJETIVOS GERAIS 

 

FIG 12 GARANTIR UM ENSINO DE ALTA QUALIDADE PARA OS ALUNOS COM DIFICULDADES DE 
APRENDIZAGEM E PARA TODO O GRUPO (TURMA) DE QUE FAZEM PARTE 

 

 

 

 

 

 

 

84% dos(as) entrevistados(as) indicaram positivamente que acreditavam que os nossos 

materiais poderiam ajudar os(as) professores(as) a desenvolver um ensino de alta qualidade 

aos(às) alunos(as) com dificuldades de aprendizagem dentro do grupo de alunos(as) que 

eles(as) apoiam (tanto sem DA como aqueles com DA). 

 

FIG 13 INCENTIVA A MOTIVAÇÃO PARA A APRENDIZAGEM, EVITA O SAÍDA PRECOCE DA 
ESCOLA E AS SEGUINTES DIFICULDADES PARA ENCONTRAR UM TRABALHO.  

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

81% dos(as) entrevistados(as) acreditam que o uso dos nossos materiais pode contribuir para 

aumentar a motivação para aprender e ajudar os(as) jovens a desenvolver competências que 

os(as) podem ajudar a conseguir um emprego ao deixar a escola. O uso de materiais nas 

escolas pode ajudar a resolver alguns dos problemas prevalecentes no abandono escolar 

precoce. 

 

FIG 14 FORNECER A PROFESSORES / FORMADORES UMA FERRAMENTA DE MONITORIZAÇÃO E 
AVALIAÇÃO VÁLIDA PARA ALUNOS COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM.  

 

 

 

 

 

 

 

86% dos(as) entrevistados(as) indicaram positivamente que os nossos materiais podem 

contribuir para as tarefas de monitorização e avaliação contínuas associadas ao trabalho com 

alunos(as) que manifestam dificuldades de aprendizagem.  

 

FIG 15 IDENTIFICAR E PARTILHAR DIRETRIZES PARA UMA ABORDAGEM INCLUSIVA E DE ALTA 
QUALIDADE. 
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FIG 16 AJUDA OS ALUNOS / UTILIZADORES EM DIFICULDADE PARA DESENVOLVER 

ESTRATÉGIAS FUNCIONAIS (FERRAMENTAS E MEDIDAS COMPENSATÓRIAS) PARA MELHORAR 

O SEU DESEMPENHO. 

 

 

 

 

 

 

81% dos(as) entrevistados(as) indicaram que os nossos materiais podem ajudar os(as) 

alunos(as) a desenvolver estratégias funcionais para gerir as suas necessidades de 

aprendizagem e melhorar o seu desempenho geral. 

 

SATISFAÇÃO 

 

Pedimos aos(às) envolvidos(as) com o teste que fornecessem informações adicionais e 

feedback sobre os níveis de satisfação com os materiais em geral e, em seguida, feedback 

específico dos módulos. Fizemos essas perguntas desta forma para nos ajudar a restringir e 

determinar quais os módulos, se os houvesse, que precisavam de desenvolvimentos 

específicos para garantir que estavam a alcançar o propósito definido. 

 

FIG 17 SATISFAÇÃO DOS MÓDULOS EM GERAL  
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86% dos(as) entrevistados(as) indicaram que, em geral, eles(as) tiveram um alto índice de 

satisfação com o material testado 

 

FIG 18 SATISFAÇÃO NO MÓDULO O: “INTRODUÇÃO” (SE TESTADO)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 89% dos(as) entrevistados(as) que concluíram o teste do módulo indicaram que a introdução 

foi útil e as pontuações de feedback acima de 7 mostram isso positivamente. 

 

FIG 19 SATISFAÇÃO NO MÓDULO 1: "MENTORIA" (SE TESTADO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 86% dos(as) entrevistados(as) que testaram este módulo indicaram que o módulo de 

mentoria pode ser um elemento positivo dos materiais de e-learning 
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FIG 20 SATISFAÇÃO NO MÓDULO 2: "GESTÃO DA SALA DE AULA" (SE TESTADO)    

 

 

 

 

 

 

 

 

83% dos(as) entrevistados(as) indicaram positivamente que estavam geralmente 

satisfeitos(as) com o módulo de gestão da sala de aula (quando testado) 

 

Fig 21      SATISFAÇÃO NO MÓDULO 3: “PRONTO PARA LER” (SE TESTADO)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87% dos(as) entrevistados(as) indicaram um alto índice de satisfação com o módulo “Pronto 

para ler”. 
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Fig 22   SATISFAÇÃO NO MÓDULO 4: "participação DOS PAIS" (SE TESTADO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82% dos(as) entrevistados(as) indicaram uma alta taxa de satisfação com o módulo de 

envolvimento dos pais. 

 

SUGESTÕES 

 

Embora as pontuações gerais de satisfação, após o teste, sejam vistas positivamente, podemos 

ver abaixo alguns comentários diretos e sugestões fornecidas pelos envolvidos no teste que 

indicam onde os desenvolvimentos podem ser necessários ou indicam onde os problemas 

foram encontrados: 

 

 Módulo 1: "Mentoria": Porque o processo de mentoria é por sua própria natureza muito 

longo e envolve a relação um-para-um, é difícil aplicá-lo na escola mesmo em crianças 

com apoio para as quais o professor tenta trabalhar tanto quanto possível em termos de 

integração com a turma. No entanto, ao conter uma abordagem e estratégias muito 

interessantes para reforçar a motivação, poder-se-ia pensar numa abordagem adaptada 

e simplificada (se possível) para o nosso grupo-alvo, que visa principalmente a negociação 

e gestão de objetivos entre mentor e mentorado.  

 

 Para as minhas sugestões, será necessário levar em conta o tempo limitado gasto para 

implementar os métodos sugeridos e as limitações do trabalho em pequenos grupos ou 
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colaboração na presença de outras figuras relacionadas com a formação de alunos devido 

à Covid-19. Tive de restringir o meu campo de ação a um único aluno. 

 

 Os próprios módulos são muito teóricos, falta o feminino (tudo se descreve em 

masculino), há traduções descomplicadas ou erróneas que dificultam a compreensão. 

Seria bom poder adicionar no final do módulo o seu PDF; kit de ferramentas para terminar 

de complementá-lo. 

 

 Eu não trabalho como professor; para as crianças com dificuldades de aprendizagem, mas 

para os que trabalham com adultos que podem ter tido dificuldades e, portanto, devem 

traduzir isso para aplicar aos meus casos relevantes. Como professores, é útil um material 

que nos forneça soluções rápidas e fáceis. Uma vez conheci um aluno com problemas de 

visão, ele teve dificuldade em ler o teste. Eu não fui avisado. A solução foi tão simples 

quanto usar Arial 16 para escrever as perguntas. No seu material, existem muitas técnicas 

que podem ser úteis. Mas isso deveria ser enfatizado na introdução com exemplos. Os 

professores fazem parte dessa formação nas horas extras e, se me falam sobre o decreto 

de Salamanca, não me captam tanto quanto se me mandassem ensinar como um simples 

sublinhado a verde num livro, ou uma bateria de perguntas para que pergunte ao aluno o 

que vou encontrar no curso dele. No final, essas são as ferramentas que nos restam. 

Portanto, gostaria de o enfatizar na sua introdução. 

 

 Geralmente, é bem explicado, documentado e com exemplos práticos e leituras e 

materiais adicionais. 

 

 Parte do conteúdo está em inglês. Não há glossário de palavras. Os programas de 

aprendizagem não são suficientemente especificados dependendo das características do 

utilizador. Seria mais atraente se existissem recursos auditivos com explicações de 

conteúdo ou exemplos práticos. 
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CONCLUSÕES 

 

Tendo como pano de fundo os atrasos encontrados com o desenvolvimento de materiais e, 

em seguida, os atrasos com os testes devido ao Covid-19, acreditamos que os resultados acima 

são amplamente positivos e nos dão motivos para acreditar que nossos métodos estão 

corretamente posicionados. 

 

O Projeto MELoDY tem como objetivo encontrar, partilhar e promover os métodos mais 

inovadores da Europa para ajudar os professores a aumentar o seu sucesso no ensino de 

rapazes e raparigas em idade escolar com Necessidades de Aprendizagem e mantê-los no 

sistema educativo até obterem uma qualificação, pois eles enfrentam um risco real de AEP 

(Abandono Escolar Precoce). 

 

O retorno fornecido acima indica que os nossos materiais podem contribuir para esse objetivo 

geral e, ao usar esses materiais com os jovens, no futuro, os professores podem agregar ainda 

mais valor ao já excelente trabalho que realizam. Não queremos ou esperamos que os nossos 

materiais sejam uma substituição para as estratégias atuais e técnicas de ensino usadas pelos 

professores; o nosso objetivo é desenvolver materiais que podem ser usados juntamente ou 

em adição às técnicas atualmente em uso nos vários currículos dos países envolvidos. 

 

A ambição do projeto de produzir materiais que sejam úteis, fortes e relevantes para a tarefa 

encontrada por aqueles que trabalham com jovens com necessidades adicionais de 

aprendizagem permanece.  

 

O facto de os nossos materiais terem sido testados por uma variedade de profissionais que 

encontram esses jovens com necessidades adicionais e de termos recebido um retorno tão 

positivo indica que o nosso trabalho tem valido a pena e que pode haver uma oportunidade 

para alguns, ou todos os materiais desenvolvidos serem usados com os jovens no futuro.  

 

Reconhecemos que, em alguns casos, o teste completo dos materiais foi restrito devido à 

pandemia do coronavírus e que os testes adicionais de materiais provavelmente serão 
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necessários antes que o conjunto completo esteja completamente pronto para ser usado. No 

entanto, acreditamos que as áreas escolhidas pela equipa do projeto para o seu 

desenvolvimento provaram estarmos no caminho certo e que o futuro desenvolvimento 

desses materiais poderia ter um impacto ainda maior no apoio dos jovens com necessidades 

de aprendizagem e incentivar o uso de diferentes técnicas em escolas ou programas de apoio. 

 

Tem sido uma longa jornada para a equipa do projeto MELoDY desde a reunião inicial em 

Guimarães, em dezembro de 2018 e a conclusão das testagens, e esta avaliação representa um 

verdadeiro culminar das tarefas de trabalho concluídas. Verificar um retorno positivo dos 

materiais e ter o aval dos professores / profissionais que trabalham com jovens com 

necessidades de aprendizagem é muito bem recebido pela equipa do projeto. 

 

Gostaríamos de agradecer a todos os envolvidos no projeto e desejar a todos os melhores votos 

com o que será uma longa recuperação do covid-19. 

 

 Stephen Atkinson 

GEMS NI 

 

 

 

 

 

 


