Caro(a) Encarregado(a) de Educação,
AEA - Ainda estou a aprender (https://aindaestouaprender.com) é uma plataforma de acesso livre que tem como
finalidade apoiar a aquisição de competências de leitura de alunos do 1º ciclo do ensino básico. Construída no âmbito
de um projeto financiado no Concurso de Apoio a Projetos de Investigação nos Domínios da Língua e da Cultura
Portuguesas (Ref. 134604) promovido pela Fundação Calouste Gulbenkian através do Programa Gulbenkian de Língua
e Cultura Portuguesas e pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, através de fundos nacionais, e pelo FEDER, através do COMPETE 2020, no âmbito do acordo Portugal
2020 (POCI-01-0145-FEDER-007653), proporciona ao utilizador um conjunto de atividades de leitura (consciência
fonológica, identificação de letras, articulação de sílabas e segmentos silábicos, leitura de palavras apresentadas de
forma isolada, fluência de leitura e compreensão).
A plataforma pode ser usada quer pelas crianças, com ou sem acompanhamento dos pais, quer sob a orientação do
professor.
Nas situações em que o trabalho na plataforma é orientado pelo professor são seguidos os seguintes passos:
a) O aluno cria uma conta de correio eletrónico. Atendendo à idade do(a) seu(sua) educando, ele(a) poderá
necessitar de apoio para a sua criação;
b) O correio eletrónico é a informação que permite identificar cada utilizador na plataforma;
c) O professor associa o aluno na plataforma tendo como identificador o respetivo endereço de correio eletrónico;
d) O aluno recebe no seu correio eletrónico um convite gerado pela plataforma, com a indicação “OBRIGADO
POR SE TER REGISTADO NA NOSSA PLATAFORMA. Por favor clique em CONCLUIR REGISTO para
confirmar a sua adesão”. Deve aceitar este convite.
e) A partir deste momento o professor poderá orientar a aprendizagem do aluno indicando as atividades e tarefas
que o mesmo deve realizar.
Os pais/encarregados de educação poderão cancelar a associação do seu filho/educando a qualquer momento,
notificando, por escrito, a equipa responsável pela construção da plataforma, através do seguinte
endereço: info@aindaestouaprender.com
A investigadora responsável:
Iolanda Ribeiro, Centro de Investigação em Psicologia, Universidade do Minho (iolanda@psi.uminho.pt)
https://aindaestouaprender.com

 ____________________________________________________________________________________
Formulário de autorização
Eu, abaixo-assinado, (nome completo do/a encarregado/a de educação) _____________________________
________________________________________________, encarregado/a de educação de (nome completo
do/a educando/a) ________________________________________________________________________,
declaro que compreendi a explicação que me foi fornecida. Autorizo/não autorizo o meu filho/educando a
aceitar o convite do professor ________________________________________ para realizar as atividades de
leitura acessíveis na plataforma “Ainda Estou a Aprender”.
Local e data: _______________________________________
Assinatura: ________________________________________

A construção da plataforma Ainda Estou a Aprender foi financiada por:

