
DOCUMENTO EXPLICATIVO DO SOFTWARE DISLEXICANDO 

 

Esta é a página inicial, na qual qualquer pessoa que possua o link pode acessar, 

porém, os jogos são somente para cadastrados. 

 

 

Você pode clicar em LOGIN e se cadastrar ou entrar na sua página, caso já 

tenha cadastro.  

Login: teste@email.com  

Senha: 123456

mailto:teste@email.com


Esta é a página dos pais cadastrados no sistema. Na qual, os pais podem 

cadastrar seus filhos diagnosticados com dislexia e verificar as atividades que a 

equipe multidisciplinar indicou para as crianças, como mostra na imagem 

abaixo. 

Como se pode ver, há um questionário logo acima das atividades, que deve ser 

respondido logo após a realização de cada atividade, para que possamos colher 

dados e verificar a eficiência do nosso sistema, em relação a crianças com 

dislexia. 

 

Nesta página a equipe multidisciplinar pode efetuar o seu login: 

Login: equipe@email.com 

Senha: 123456

 

mailto:equipe@email.com


Esta é a página da equipe multidisciplinar, na qual, pode-se ver os contatos, os 

comentários de usuários no site e cadastrar sessões. 

 

 

Nesta página o membro da equipe multidisciplinar pode cadastrar a atividade 

para o aluno. Esta atividade será vista na página dos pais.  

Para cadastrar a atividade do aluno, o membro da equipe deve em new 

session studante. 

 

 

 

 



Após clicar em new session student, será exibida esta página, na qual deve-se 

dar um nome para a sessão (1º campo), escolher a data de início da sessão 

(start session), a data de finalizar a sessão (end session), escolhe o estudante 

(student) e, por fim, selecionar a atividade (activity), selecionando apenas uma 

atividade ou mais. Para selecionar mais atividades deve-se pressionar o botão 

ctrl do seu tecado e clicar nas atividades desejadas.  

Ao final destes passos, o membro deve clicar em submeter para finalizar a 

indicação de atividades para o aluno. 

Clicando no botão Back  pode-se visualizar todas as atividades cadastradas e 

para quais alunos foram cadastradas essas atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Demais explicações 

Este trabalho foi desenvolvido por Maria Jadielly Dias Lima, aluna do curso de 

Sistemas de Informação, pela Universidade Federal do Piauí, campus Picos-pi, 

sob a orientação do professor Mestre e doutorando Frank César Lopes Veras.  

O sistema foi desenvolvido para computadores e, neste caso, o uso desta 

aplicação em celulares pode não ser tão eficiente.  

Pode-se notar que alguns itens se encontram em inglês, portanto, gostaríamos 

de dizer que isto é provisório e pretendemos disponibilizá-los em português, pois 

devido ao pouco tempo para desenvolvimento ainda não houve oportunidade 

para traduzirmos. 

Pretendemos melhorar ainda o sistema e dentre essas melhorias adicionar um 

relatório ao final de cada atividade que o aluno realizar e, neste relatório 

adicionar informações como o tempo gasto pelo aluno, os erros e acertos em 

determinadas atividades. 

Caso seja possível realizar testes com estes softwares para que possamos 

coletar dados e finalizar, por hora, a pesquisa para apresentação do trabalho. 

Desde já agradecemos a atenção. 

 

Obrigada! 

 


