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O que é o dit2me ?
O dit2me é uma plataforma web de ditados online, os textos são escritos por professores
credenciados, do ensino publico em Portugal, lido na língua original, por voz humana,

Mas porque é necessária uma plataforma de ditados?
A quando o ensino e aprendizagem de uma língua que nativa quer estrangeira, segundo os
professores é um meio de as crianças demostrarem os seus conhecimentos linguísticos, e do
professor se aperceber das dificuldades do aluno.

Ditado é um método pedagógico antigo do passado?

Tudo depende do plano pedagógico de cada professor. Até hoje existia uma grande barreira,
se o professor desejar marcar um ditado para o aluno fazer em casa está dependente da
disponibilidade do encarregado de educação do aluno para ler-lhe o texto.
Portanto ditado pode continuar a fazer parte das ferramentas pedagógicas do professor e da
escola do XXI .
Deixamos aqui uma dissertação sobre a importância dos ditados s pela professora Otília Costa
e Sousa, da escola superior de educação de Lisboa
http://www.exedrajournal.com/wp-content/uploads/2015/04/n9-C1.pdf
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O dit2me pode ser utilizado por quem?
O dit2me, pode ser utilizado por escolas, professores e alunos. Os ditados são marcados pelos
professores. No essencial o dit2me é para ser uma ferramenta do professor.
Inclusive a plataforma pode ser utilizada de forma autónoma para crianças que sejam da
comunidade Portuguesa emigrante e não tenham o acompanhamento de um professor de
Português na sua escola.

Quais os benefícios para o PROFESSOR?
O professor pode marcar ditados aos alunos de forma coletiva, ou seja, para toda a turma, ou
individualmente.
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Quem corrige o ditado feito pelo aluno
Esta é outra grande vantagem da plataforma, a plataforma foi ensinada a corrigir vários tipos
de erros dados num ditado, nomeadamente:
Tipo de erro
Erro ortográfico
Erro de pontuação, tem de haver um
espaçamento de pois de uma virgula

Notas
Por exemplo:
Correto:
O gato branco, bebeu leite
Errado
O gato branco,bebeu leite
Corrigido:
O gato branco , bebeu leite

Ponto final paragrafo
Inicio de um texto

Depois de um ponto final paragrafo, a frase
seguinte deve iniciar por letra maiúscula
Um teto de ve iniciar sempre por letra
maiúscula

Os erros são analisados de pelo nosso sistema de IA,

Os erros dados pelos alunos são registados para o professor poder analisar a evolução do
aluno.
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Mas corrigir os ditados de uma turma de 25 alunos é complicado para o professor?

Não o professor não tem qualquer esforço acrescido, o nosso sistema aa de IA faz todo o
processo de correção. O professor poderá em sala de aula, caso exista um erro comum a
muitos alunos, explicar alguma regras escrita que esteja em dúvida.

Enumeração de algumas vantagens da nossa plataforma para o
professor:
1. -Ganho de tempo e produtividade
2. -Redução de esforço numa atividade demorada que é a correção de
ditados.
3. -Controlar a evolução dos seus alunos ao longo de todo o percurso
escolar
Se por cada ditado o professor necessitasse de 3 minutos por aluno, para ler, corrigir e indicar
com evitar esse erro, numa turma de 25 alunos, estamos a falar de quase 70 minutos só para
um ditado. Isto sem contar com a analise de histórico de erros.

Assim podemos concluir que o professor ganha uma ferramenta pedagógica sem que isso
signifique muito esforço acrescido.

Como pode a minha escola começar a utilizar plataforma:

A escola tem que indicar os seguintes dados:

Quanto custa:
A utilização desta plataforma, para o sistema publico em Portugal é gratuita. Exceto ensino
privado, exigência de dos nossos financiadores.

Equipamento básico
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E não esquecer:

A ligação à net tem que ser muito rápida?
Não, para uma utilização satisfatória não existe grande necessidade de uma ligação muito
rápida, a nível de consumo de dados, garantimos que cada dita, não utiliza mais de 1 Mb de
dados.

Depois de algum debate sobre o tema, sugerimos que a realização de ditados não seja feita no
telemóvel. `
É possível, é mas pedagogicamente não é muito aconselhável fazer ditado num telemóvel. Por
utilizar um tablet, um portátil , desktop, telemóvel não é muito apropriado.

E o professor pode marcar os ditados pelo telemóvel?
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pode acedendo ao site, pode fazer um login normal e fazer a marcação dos ditado, ou outras
operações.

Qualidade do equipamento informático

Características técnicas deste computador
CPU
Memoria
Armazenamento disco

Intel Celeron
2GB
32GB (EMMC)

Como podemos observar estamos perante um PC de gama mais baixa, o no qual a nossa
plataforma funciona perfeitamente.
Não é por isso necessário um computador último modelo.

O sistema operativo pode ser qualquer um Windows, qualquer versão, Linux, MAC.
A aplicação não está feita para funcionar em telemóvel, nomeadamente a realização de
ditados, o sistema de ensino, nomeadamente os professores não acham pedagógico a
utilização d telemóvel para fazer um ditado.

O dit2me, pode ser utilizado em qualquer browser, Firefox, Opera, Chrome

O Telemóvel e o dit2me:
Não existe uma APP própria, mas via web o professor pode marcar ditados e consultar o site,
MAS para o aluno não é de todo desejável fazer ditados via telemóvel.

Benefícios para o encarregado de educação:
Se o professor recomendar a elaboração de ditados de para o aluno melhorar a ortografia, o
encarregado de educação não tem que recorrer a explicadores.
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Benefícios para o Aluno:
Esta ferramenta foi feita a pensar em tornar uma tarefa pouco agradável, em algo mais
agradável, dai a dit2me ter investido numa professora digital que faz a leitura.

Sugestões para o professor:

Como pode o professor utilizar esta ferramenta?
Deixamos aqui algumas sugestões:
O professor, é quem manda, e o professor poderá utilizar esta ferramenta da forma que desejar.
O aluno pode em primeiro fazer o ditado na plataforma, o professor verifica os erros que o aluno
deu, e posteriormente poderá pedir ao aluno que faça de novo o ditado, mas agora escrito à
mão no caderno.
Portanto não é impetrativo que o ditado sejas escrito no sistema. Mas ajudará a mis
rapidamente o professor poder avaliar o aluno, e depois verificar no ditado escrito se o aluno
interiorizou as correções que devia fazer.

Alertas para o professor;
Os textos aqui presentes são propriedade com direitos de autor da dict2me.

Garantia da qualidade pedagógica dos nossos textos
Os nossos textos foram elaborados por professores do ensino básico, tendo em conta o
programa educativo de Português, São abordados todos os casos de leitura.
Damos garantia absoluta dos textos escrito, por professores altamente qualificados e que
lecionam no sistema publico português. E formados todos eles em escolas de referencia.

A leitura dos textos:
OS textos são lidos por uma profissional com formação da área de educação. Os textos, são lidos
em Português de Portugal.
A leitura é feita de modo a acriança ter tempo de fazer a escrita, sendo a leitura repetida ao fim
de cada paragrafo.

8

O quer não é o dit2me ?
O dit2me não é um corretor ortográfico, é uma ferramenta que permite fazer e gerir ditados, a
quem está num processo de aprendizagem da língua Portuguesa.

Os nosso distados são adaptados a que níveis de ensino?
A plataforma tem textos para too os níveis de ensino básico, portanto do primeiro ao 4 ano, do
ensino básico.

Quantos textos tem a plataforma?
A nossa plataforma a tem aproximadamente 150 ditados, mas estão continuamente a serem
carregados novos ditados.

Quem desenvolveu o dit2me:
A equipe é composta por:
Programador: José Pedro Silva Pinto
Financiador: Odete Ribeiro; José Pinto
Testes reais: Menina Inês Pinto
Textos: professora Raquel Ferreira e professora Cláudia baixinho
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Leitura: Sílvia Ferreira
Outas aplicações (professora digital): ZPX
Outras curiosidade sobre o dit2me:
Esta aplicação demorou quase 1 ano a desenvolver, composta por quase, tem quase 21.000
linhas de código, o servidor é uma potente máquina alojada na Alemanha

Deixamos aqui uma imagem do datacenter do dit2me:

Prémios do dit2me:
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Dit2me, na comunicação social:
https://www.dinheirovivo.pt/fazedores/dic2me-aprender-a-escrever-com-ditados-virtuais/

Outras curiosidades:
Menina as utilizar o dit2me, nos seus deveres:

Contas simples
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Se por cada ditado o encarregado de educação tivesse que pagar a um explicador 0,5 €, então
para pagar a leitura de todos os nossos ditados, pagaria 100 €.
Facilmente se depreende que uma explicação não tem um custo de 0,5€
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