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1. O que é o dic2me ?
1.1. Introdução
O dit2me é uma plataforma de ditados que utiliza tecnologia inovadora, que permite fazer
a leitura de textos. Os textos foram escritos por professores do ensino básico.

1.2. Algumas características DO dit2me
1.2.1.

O que não eé o dit2me.

O dit2me é uma ferramenta online que permite fazer ditado e verificar os erros que os
alunos deram.

1.2.2.

Mais do que corrigir erros.

Certos tipos de erros, o sistema informa a criança do erro e como deve proceder para não
fazer de novo esse erro.
A nossa plataforma está feita para poder detetar qualquer tipo de erro.
Alguns dos erros já reconhecidos pela plataforma:
Erros Ortográficos
Erros de pontuação

1.2.3.

Tipo de erros reconhecidos pela nossa plataforma

A nossa plataforma pode estudar qualquer tipo de erro dado num ditado.

1.2.3.1.

Erros ortográficos

Erros ortográficos, seguindo o acordo ortográfico em vigor em Portugal
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1.2.3.2.

Erros de pontuação

Depois de um ponto final, a palavra deve iniciar por letra maiúscula

1.2.3.3.

Erros de espaçamento

Depois de uma virgula, deve ser deixado um pequeno espaço entra as palavras:
Exemplo
Errado
A galinha castanha, foi
Correto
A galinha castanha, foi

1.2.3.4.

Nomes próprios

O nome de alguém ou de um lugar deve começar por letra maiúscula.

1.3. Como posso usar a ferramenta?
Em primeiro a escola do professor deve estar registada na plataforma.
Depois o professor deve fazer o registo
Assumindo que a escola do professor está regista.
Para o professor fazer o registo necessita dos seguintes dados que são obrigatórios:
NIF (paras identificar o professor)
Código da escola (código atribuído pelo ministério da educação)
Registo do professor
Na página principal ir a registar e escolher professor

Registo do professor:
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Diagrama de operações para o professor se reguistar ,tudo automático, só tem de seguir o
que lhe vai sendo pedido.
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De seguida terá que colocar a sua informação pessoal do professor

Depois de fazer o registo, o sistema informa se a operação correu bem, MAS ainda não
Irá aparecer-lhe um novo menu onde terá que registar a sua turm,a informnaod o ano da
turma o número da turma, etc.
Terá que fazer o registo da turma.
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E agora será a operação mais importante:
Saber qual o código da sua turma.Este numero é só do professor, e deverá dra aos seus
alunos o memso, de modo a que eles quando se registarem, a operação seja feita com
suceeso, e fiquem logo associados à sua aturma.
Depois de terminada esta operação vai ver a seguinte pagina:
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Neste caso, deste nosso exemplo, o professor terá que comunicar ao seus alunos que o
código da turma é 5344
No final poderá imprimir estes dados, basyttando clicar em imprimir, junto `aimagem da
impressora.
Recebe também um email om a mesma informação.

E finalmente o processo está terminado !
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2. Funcionalidades existemtes na área do professor
O professor deve fazer login, e ao entrar na zona de conta do professor:
Para fazer login basta ir a

Para fazer o login só tem que ter os seguintes dados:

Ao entrar nna sua conta o professor verá os seguintes dados
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2.1. Funcionalidades existentes na área de consultas do
professor
NA sua área tem ase seguintes funcionalidade:
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2.1.1.
Consultar os alunos da sua turma inscritos na
plataforma

2.1.2.
Consultar os textos e ditados disponíveis na
plataforma
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2.1.3.

Consultar os ditados marcados pelo professor

Consultar erros dados pelo aluno, por ditado

2.1.4.

Consultar resumo de toda a turma

Consultar todo sos alunos que fizeram determinasdo ditado e quantos erro teve
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Em: consultar tpc feitos pelos meus alunos

2.2. Menu de marcação de ditados
O professor deve escolher a opção que pretende:
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O ditado pode ser marcado para toda a turma, ou individual, para um determinado aluno

2.2.1.

Menu de marcação de ditado para a turma

O professor deve escolher que textos pretende, ver, textos do 2º ano ou só do 3º ano, e
escolher o texto. O professor tem o texto original que pode consultar, e pode também
escutara a leitura exatamente como ela é feita ao aluno.
Depois para marcar o TPC basta clicar no botão –MARCAR TPC-
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2.2.1.1.
TPC

O que aparece depois de clicar em marcar

Depois de marcar o TPC terá o código que identifica o TPC,
Neste caso em vez de dizer +ara fazerem o ditado as vindimas, pode simplesmente dizer
para fazerem o ditado 12.
Na conta dos alunos eles vem o seguinte:
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Mas MAIS importante, vai indicar o código de TPC

2.2.1.2.

O que é código de TPC

De modo a mais facilmente poder indicar aos alunos qual o ditado que devem fazer, em
vez de o professor dizer, façam o ditado “O vicenete e a colheita de sangue”, bastará dizer,
para fazerem o ditado número 3 (neste caso),
Este número é igual para toda a turma. Alerta, só no caso de TPC para a turma toda.

2.2.1.3.

Posso continuar a marcar ditados depois

Sim depois de marcar um ditado, pode marcar outro de seguida, ter em atenção que nesse
caso o código de TPC gerado será outro.

2.3. Ir para o painel principal de professor
Em todas ás páginas deverá escolher HOME
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