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DIRETRIZES 
Para os Produtos Intelectuais 



       PI1 
“Relatório Comparativo e Boas Práticas”

Principais Objetivos:
Contextualização  Geral e legislativa 
relativamente à inclusão de estudantes 
com dificuldades de aprendizagem.
Boas práticas.

Descrição:
Um Relatório Comparativo, a ser usado como um 

exemplo para produzir os   
Produtos Intelectuais seguintes.

Principais resultados:
Um conjunto de Práticas.
Um foco duplo  tanto nos estudantes com dificuldades 
de aprendizagem como com os que estão envolvidos 
com eles (Professores(as) e Famílias).

DIRETRIZES PARA USO FUTURO :
✔ Este Produto Intelectual pode ser usado tanto como 

uma base teórica como reconhecimento da sua eficácia 
no terreno.

✔ Uma escola inclusiva pode ser alcançada se for 
desenvolvida juntamente com decisões políticas.

✔  O desenvolvimento das competências de leitura deve 
ser priorizado,  pois afeta as outras competências. 



PI 2 
“Toolkit para Professores(as)”

Principais Objetivos:- Desenvolvimento 
de um Kit de Ferramentas que consiste em 
métodos para professores(as) sobre como 
abordar alunos(as) com dificuldades de 
aprendizagem e como mantê-los(as) no 
sistema de ensino até que obtenham uma 
qualificação.

Descrição:
- Kit de ferramentas de 5 métodos ( mais introdução).
- Cada país parceiro contribuiu com 1 Método:
0. Introdução
1. A abordagem RTI
2. Atividades de leitura
3. Ensino do conhecimento de palavras
4. Ensino na compreensão da leitura
5. Mentoria.

Principais resultados:
- Criação de uma  plataforma dedicada à  formação 
- Todos os 5 métodos são baseados em pesquisa e 
possuem um referencial teórico.
- Os(as) professores(as) que testaram o kit de 
ferramentas deram um retorno muito positivo

DIRETRIZES PARA USO FUTURO :
- Ajustando as ilustrações, as atividades propostas podem 
adequar-se a alunos(as) de diferentes faixas etárias.
- O Toolkit pode ser usado na sua própria plataforma 
MOOC, mas seria útil integrá-lo ou vinculá-lo a 
plataformas nacionais já utilizadas pelos(as) 
professores(as), para facilitar a sua utilização.



PI 3 
“Módulos de E-Learning”

Principais Objectivos:
- Criar uma base de modelos de 
adaptação dos processos educativos e de 
aprendizagem às necessidades dos(as) 
alunos(as).
- Tornar-se um ponto de referência para 
professores(as)

Descrição:
- Um conjunto de 4 módulos de E-Learning, além 

de uma introdução:
0. Introdução,
  1. Gestão da sala de aula,
  2. Mentoria,
  3. Pronto para ler,
  4. Participação dos pais..

Principais resultados: - Uma plataforma dedicada à 
formação.
- Um conjunto de módulos de formação em formato de 
e-learning, concebidos para professores(as) e outro 
pessoal docente com base no relatório comparativo de 
análise de boas práticas.

DIRETRIZES PARA USO FUTURO :

✔ O conjunto de módulos de formação e a sua plataforma podem 
complementar programas de formação tanto nas escolas como em 
atividades de reforço para alunos(as) com dificuldades de 
aprendizagem. Poderiam, ainda, ser usados em centros de educação 
especial e em atividades extracurriculares de reforço.

✔ Também podem ser utilizados como atividades socioeducativas em 
ambientes não formais, de comum acordo com o corpo docente.



PI4 
        “Relatório da Testagem do 

Toolkit”

Principais Objetivos:
- Avaliar a importância de ferramentas e 
estratégias alternativas.
- Avaliar a usabilidade real do kit de 
ferramentas.
- Avaliar a apreciação geral do trabalho 
realizado.
- Avaliar a replicabilidade do kit de 
ferramentas no sistema de ensino de cada 
país.

Descrição:
Testagem do Toolkit.
Avaliação doToolkit.

Principais resultados:
63 professores e formadores testaram o Toolkit na platform MOOC, tendo muitos 
outros testado sem recurso à plataforma.
Os mesmos 63 professores avaliaram o Toolkit num questionário online .
A avaliação de todos os aspetos do Toolkit encontra-se bastante acima de 8 em 10.

DIRETRIZES PARA USO FUTURO :
✔ Devem estar envolvidos tantos(as) professores(as) quanto possível, de todos os 

níveis e disciplinas escolares, incluindo professores(as) coadjuvantes.
✔ O kit de ferramentas deve ser introduzido nas escolas como uma boa prática.
✔ A prova deve ser feita sistematicamente nas turmas em dois períodos distintos: 
✔ 1) no início do ano letivo, como momento de observação para a compilação do 

Plano de Ensino Personalizado, 
      2) Após as avaliações do primeiro trimestre como consolidação e recuperação.
✔ A pesquisa de avaliação deve ser sempre utilizada no final das referidas atividades 

como um momento para verificar a eficácia das estratégias propostas com as 
questões mais centradas nas metodologias individuais.



     PI5 
        “Relatório da Testagem dos Módulos”

Principais Objetivos:
- Testar os Módulos de E-Learning e 
produzir um relatório sobre o sucesso do 
teste, os seus resultados e as 
recomendações ou alterações 
possivelmente necessárias para os 
materiais.

Descrição:
- Teste dos Módulos de E-Learning.

- Avaliação dos Módulos de E-Learning.

.

Principais resultados: - 63 professores(as), formadores(as) e 
operadores testaram os Módulos na plataforma MOOC, tendo muitos 
outros testado sem recurso à plataforma.
- Os mesmos 63 professores avaliaram o Toolkit respondendo a um 
inquérito online.
- 86% dos professores participantes declararam-se muito satisfeitos 
com os Módulos.

DIRETRIZES PARA USO FUTURO :
✔ É necessária uma melhor compreensão do formato dos dados recolhidos nas 

plataformas online.
✔ O questionário de avaliação deve ser revisto para uso futuro, desenvolvendo-o em 

torno dos resultados dos indicadores-chave dos testes.
✔ Os Módulos podem ser muito úteis para os(as) professores(as), mas é necessário 

envolvê-los(as) desde o início. Um grupo de foco inicial com professores(as) para 
explorar planos de teste pode ser adicionado para permitir que todos os planos 
atendam aos objetivos e também incluir o seu feedback sobre o que pode ser um uso 
mais benéfico de tempo e esforços.



PI 6 
“Carta MELoDY ”

Principais Objetivos:
A Carta pretende ser um documento de 
referência, capaz de ilustrar os métodos, 
produtos e resultados do projeto, de 
forma a apresentá-lo às autoridades 
locais, escolas e associações como uma 
ferramenta validada para trabalhar com 
alunos(as) com Dificuldades de 
Aprendizagem.

Descrição:
- Carta das atividades e progressos do projeto. Principais resultados:

- Relatórios nacionais baseados nas impressões dos 
parceiros sobre o projeto.
- Entrevistas a especialistas de Grupos de Referência 
Nacionais, Amigos Críticos, Professores.
- Diretrizes.

DIRETRIZES PARA USO FUTURO :

✔ A Carta MELoDY pode ser usada como uma 
apresentação geral do projeto e dos seus resultados.

✔ Pode ser utilizada para ações de integração entre as 
partes interessadas, o sistema de ensino e os 
decisores políticos a nível local, regional, nacional e 
da UE.


