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1. App Inschool Application Guide

Este manual é apresentado como um guia para apoiar professores e educadores na exploração da aplicação APP
Inschool, com alunos entre os 5 e 7 anos, em ambiente escolar.
A APP inschool é uma ferramenta interativa que compreende um conjunto de tarefas para avaliação das funções
executivas das crianças (Memória de trabalho, Controlo Inibitório e Flexibilidade cognitiva) inserida no (IN)profile,
produto constituído no âmbito do Projeto INschool – Developing Skills for Life.

2. O que é a inschool app?

Esta ferramenta, a ser aplicada antes e após a exploração do (In)Resources (outro produto (IN)school), com o intuito
de avaliar o desenvolvimento das competências após o treino cognitivo, que assenta na experimentação das atividades
(In)Resources. Assim, esta aplicação permitirá compreender o impacto que o treino cognitivo tem sobre o
desempenho cognitivo das crianças e a ainda a implicação que este possa ter sobre o desempenho escolar das
crianças.

3. O que vai encontrar na inschool app?

Na InSchool App vai encontrar duas tarefas:

Tarefa 1 de avaliação de Memória de Trabalho. Durante a
exploração desta tarefa, resumidamente, a criança será
convidada a reproduzir a(s) posição(ões) de círculo(s)
coloridos que desaparecem após breves segundos,
arrastando

o

número

de

círculos

observados

previamente, respeitando cores e a sua posição.

Figura 1. Captura de ecrã de um dos frames da tarefa 1.

Tarefa 2 de avaliação de Flexibilidade Cognitiva e
Controlo Inibitório. Durante a exploração desta tarefa,
surgirão as seguintes figuras: quadrados, círculos e
triângulos, com as cores, azul, verde e vermelha e
sorridentes, tristes ou não revelando qualquer emoção
e ainda figuras com chapéu.
Esta tarefa encontra-se dividida em quatro níveis
(condições).

Figura 2. Captura de ecrã de um dos frames da tarefa

Ao longo dos níveis, será solicitado à criança que, após observação de cada figura, selecione a cor das figuras felizes,
mas iniba a resposta se a figura se apresentar triste. Posteriormente, será pedido à criança que selecione a forma das
figuras com chapéu e/ou a cor das figuras sem chapéu. No entanto se a figura não apresentar qualquer emoção, a
criança deverá inibir a sua resposta.
As tarefas apresentam-se de forma sequencial e tem uma duração de exploração, média, de 20 minutos.
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4. Como aceder e proceder?

A cada criança é atribuído um código aqui disponível ao qual é afeto um conjunto de dados para que seja possível a
sua identificação.
A aplicação encontra-se disponível em diferentes línguas e com acessos distintos, mediante a faixa etária. Assim,
crianças com 5 anos devem aceder ao nível Easy, crianças com 6 anos devem aceder ao nível Medium e crianças com
7 anos devem aceder ao nível Hard.
Inglês:


Easy: by default https://skills.in-school.eu/ or https://skills.in-school.eu/?lang=en_en



Medium: https://skills.in-school.eu/?lang=en_en&level=medium



Hard: https://skills.in-school.eu/?lang=en_en&level=hard

Português:


Easy: https://skills.in-school.eu/?lang=pt_pt



Medium: https://skills.in-school.eu/?lang=pt_pt&level=medium



Hard: https://skills.in-school.eu/?lang=pt_pt&level=hard

Eslovénio:


Easy: https://skills.in-school.eu/?lang=sl_sl



Medium: https://skills.in-school.eu/?lang=sl_sl&level=medium



Hard: https://skills.in-school.eu/?lang=sl_sl&level=hard

Grego:


Easy: https://skills.in-school.eu/?lang=el_gr



Medium: https://skills.in-school.eu/?lang=el_gr&level=medium



Hard: https://skills.in-school.eu/?lang=el_gr&level=hard

Italiano:


Easy: https://skills.in-school.eu/?lang=it_it



Medium: https://skills.in-school.eu/?lang=it_it&level=medium



Hard: https://skills.in-school.eu/?lang=it_it&level=hard

O processo de avaliação será realizado com recurso à INschool APP e conduzido pelos professores/educadores, em
contexto escolar. Para realizar esta etapa deve ter em atenção o seguinte:
 Consulte o código de acesso aqui;
 A criança deve aceder à aplicação num tablet e de forma individual;
 Auxilie as crianças a entrar no site de acordo com a sua idade;
 Durante toda a exploração, a criança deve estar sentada, confortavelmente e com o tablet apoiado sobre uma
mesa;
 O local onde se realizará a avaliação deve ser sossegado, sem ruído, para seja possível prestar o apoio
necessário durante exploração e com um acesso à internet estável;
 O apoio a prestar deve seguir este guião de aplicação;
 Para que possa dar um apoio mais adequado ao grupo, aconselhamos que tenha em atenção o seguinte:
crianças de 5 anos, a exploração deve ser realizada individualmente e crianças de 6 e 7 anos em pequeno
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grupo (máximo de 4 alunos);
A exploração será acompanhada por um conjunto de instruções escritas que devem ser lidas para as crianças.
Em todas as ações deve ser sempre perguntado à criança, após a leitura da instrução, se entendeu o que está
a ser solicitado ou se necessita de mais algum esclarecimento;
Mantenha-se por perto e supervisione a exploração da INschool APP auxiliando a criança, sempre que
necessário, mas não interferindo na sua resposta;
Ao longo da exploração não deve ser dado qualquer feedback sobre os acertos ou erros das crianças. Durante
a interação com a criança deve apenas assegurar que esta continue motivada e envolvida;
A transição entre tarefas é feita automaticamente;
Se a criança errar 3 vezes consecutivas, durante um dos níveis da tarefa 1, passa imediatamente para a tarefa
2;
Durante a navegação, surgirá uma mão que deve apenas ser usada pela criança após indicação do
educador/professor (não deixe que a criança avance sozinha).

5. Navegação passo-a-passo
PASSO 1 – ACEDER A APLICAÇÃO
1) Auxilie as crianças a entrar no site/aplicação;
2) Selecione o nível mais adequado para a idade da criança;
3) Na página de login, introduza o código e password (ver ponto 4 deste guia);
4) Lembre-se que a avaliação terá início após o login;
5) Caso não tenha sido bem sucedido no login e necessite recuperar a password, por favor, envie um email
para: inschoolskills@gmail.com
PASSO 2 – REALIZAÇÃO DA TAREFA 1

Objetivo: avaliar a memória de trabalho em crianças com idades compreendidas entre os 5 e os 7 anos.
A tarefa 1 encontra-se definida em 2 condições, como na tabela a seguir se descrimina.
Condição Objetivo
Descrição sumária
As crianças devem ser capazes de fazer corresponder as cores representadas nos círculos
da direita, às cores apresentadas nos círculos no centro do ecrã. Esta tarefa também tem
Identificar
Condição 1
as cores
como propósito realizar o despiste de crianças com problemas de visão (e.g. daltonismo)
ou na identificação de cores.
A tarefa é composta por 5 níveis de dificuldade. Para cada nível, a criança dispõe de três
Treinar
Condição 2
memória
tentativas. No final de 3 erros consecutivos nesta Tarefa (Tarefa 1), a criança avança para
de trabalho a Tarefa 2 desta aplicação, automaticamente.
Condição 1 (imagens da aplicação e respetiva instrução para o aplicador):
O educador lê a instrução que é apresentada.
Perguntas para aferir a compreensão da instrução: “Compreendeste o
que é pedido?” e “Explica-me por palavras tuas o que vais ter que
fazer?”.
Instruções complementares, para o caso de a criança não ter
compreendido a instrução: “Repara no exemplo, tens 5 círculos com
cores alinhadas na horizontal. À direita tens 5 círculos com as mesmas
cores, na vertical/em pé. O que gostaria que fizesses é que arrastes cada
um dos círculos que estão na vertical/em pé, para o círculo com a
mesma cor”.
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Condição 2 (imagens da aplicação e respetiva instrução para o aplicador):
O educador lê a instrução que é apresentada.
Pergunta para aferir a compreensão da instrução: “Compreendeste o
que terás que fazer a seguir?”.
Instruções complementares, para o caso de a criança não ter
compreendido a instrução: “Olha e memoriza/decora onde o círculo se
encontra no corpo do(a) menino(a).”.
O educador lê a instrução que é apresentada.
Pergunta para aferir a compreensão da instrução: “Compreendeste o
que terás que fazer a seguir?”
Instruções complementares, para o caso de a criança não ter
compreendido a instrução: “Repara que tens 5 círculos com cores na
vertical/em pé. O que gostaria que fizesses é que te lembres de que cor
era o círculo e onde estava no corpo do(a) menino(a) e arrastes o (s)
círculos para o local correto.”.
O educador vai continuando a ler as instruções que são apresentadas.
A instrução varia à medida que o número de círculos coloridos aumenta,
assim como o tempo para realizar a tarefa: 1 círculo = 2 segundos; 2
círculos = 4 segundos; 3 círculos = 6 segundos; 4 círculos = 8 segundos;
5 círculos = 10 segundos.

PASSO 3 – REALIZAÇÃO DA TAREFA 2
Objetivo: avaliar a flexibilidade cognitiva e o controlo inibitório em crianças com idades compreendidas entre os 5 e
os 7 anos.

A tarefa 2 encontra-se definida em 4 condições (níveis), como na tabela a seguir se descrimina.
Condição Objetivo
Descrição sumária
Esta tarefa tem como objetivo despistar dificuldades em reconhecer formas, cores e
Identificar as
Condição 1
formas, cores emoções. As crianças devem ser capazes de fazer corresponder formas, cores e
e emoções
emoções, representadas à direita, com as representadas à esquerda.
A tarefa requer que as crianças cliquem na cor das figuras que exprimam alegria e não
Treinar
respondam quando as figuras exprimem tristeza.
Condição 2
Controlo
O objetivo desta tarefa é o treino da inibição de respostas, neste caso, a não resposta
Inibitório
quando surgem figuras tristes.
A tarefa implica que as crianças cliquem na forma das figuras com chapéu e na cor das
figuras sem chapéu.
Treinar
Condição 3
Flexibilidade
O objetivo desta tarefa é o treino de resposta alternada a duas tarefas simultâneas,
Cognitiva
neste caso, responder à forma quando aparecem figuras com chapéu e à cor quando
aparecem figuras sem chapéu.
Esta tarefa será realizada apenas por crianças de 7 anos de idade.
Treinar
A tarefa implica que as crianças cliquem na forma das figuras, com chapéu, felizes e
Flexibilidade
tristes, na cor das figuras sem chapéu, felizes e tristes e não respondam quando
Condição 4
Cognitiva e
aparecem figuras com ou sem chapéu, sem emoção.
Controlo
O objetivo desta tarefa é o treino da inibição de respostas e a resposta alternada a duas
Inibitório
tarefas simultâneas, neste caso, resposta à forma/cor quando aparecem figuras felizes
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e tristes com e sem chapéu e não resposta quando aparecem figuras com e sem
chapéu, com emoção neutra.
Condição 1 (imagens da aplicação e respetiva instrução para o aplicador):

O educador/professor lê a instrução que é apresentada e completa: “Tenta responder o mais rápido e melhor que
conseguires.”
Pergunta para aferir a compreensão da instrução: “Compreendeste o que terás que fazer a seguir?”
Instruções complementares, para o caso de a criança não ter compreendido a instrução: “Repara que tens 2 figuras
com formas diferentes. À direita tens 2 formas de cor preta. O que gostaria que fizesses é que arrastes cada uma
das formas, a preto, para uma das figuras correspondentes.”

O educador/professor lê a instrução que é apresentada O educador/professor lê a instrução que é apresentada
e completa: “Tenta responder o mais rápido e melhor e completa: “Tenta responder o mais rápido e melhor
que conseguires.”
que conseguires.”
Perguntas para aferir a compreensão da instrução: Perguntas para aferir a compreensão da instrução:
“Compreendeste o que terás que fazer a seguir?” e/ou “Compreendeste o que terás que fazer a seguir?” e/ou
“Explica-me por palavras tuas o que vais ter que fazer?”. “Explica-me por palavras tuas o que vais ter que fazer?”.
Instruções complementares, para o caso de a criança
não ter compreendido a instrução: “Repara que tens 3
figuras de cores diferentes no ecrã. À direita tens 3
quadrados: um azul, um verde e um vermelho. O que
gostaria que fizesses é que arrastes cada um dos
quadrados para a figura colorida correspondente.”.

Instruções complementares, para o caso de a criança
não ter compreendido a instrução: “Repara que tens 3
figuras com emoções diferentes. À direita tens 3
emoções: uma feliz, uma neutra e uma triste. O que
gostaria que fizesses é que arrastes cada uma das
emoções para a figura correspondente.”

Condição 2 (imagens da aplicação e respetiva instrução para o aplicador):
O educador/professor lê pausadamente a instrução que é
apresentada no ecrã (ver imagem).
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O educador/professor lê a instrução que é apresentada e completa: “Tenta responder o mais rápido e melhor que
conseguires.”
Perguntas para aferir a compreensão da instrução: “Compreendeste o que terás que fazer a seguir?” e/ou “Explicame por palavras tuas o que vais ter que fazer?”.
Instruções complementares, para o caso de a criança não ter compreendido a instrução: “Vai aparecer uma figura
colorida. Por baixo terás três quadrados com as cores vermelho, verde e azul. O que gostaria que fizesses é que
cliques na cor correspondente das figuras felizes. Quando aparecer uma figura triste, não faças nada.”
Condição 3 (imagens da aplicação e respetiva instrução para o aplicador):
O educador lê a instrução que é apresentada e completa: “Tenta
responder o mais rápido e melhor que conseguires.”

O educador/professor lê a instrução que é apresentada e completa: “Tenta responder o mais rápido e melhor que
conseguires.”
Perguntas para aferir a compreensão da instrução: “Compreendeste o que terás que fazer a seguir?” e/ou “Explicame por palavras tuas o que vais ter que fazer?”.
Instruções complementares, para o caso de a criança não ter compreendido a instrução: “Vai aparecer uma figura
colorida com chapéu ou sem chapéu. Por baixo, encontrarás duas formas pretas e três quadrados com as cores
vermelho, verde e azul. O que gostaria que fizesses é que cliques na forma da figura, se esta tiver chapéu ou na cor
da figura, se esta não tiver chapéu.”
Condição 4 (imagens da aplicação e respetiva instrução para o aplicador):
NOTA: esta condição só é aplicada a crianças com 7 anos de idade (nível hard).
O educador/professor lê a instrução que é apresentada.
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O educador lê a instrução que é apresentada e completa: “Tenta responder o mais rápido e melhor que
conseguires.”
Perguntas para aferir a compreensão da instrução: “Compreendeste o que terás que fazer a seguir?” e/ou “Explicame por palavras tuas o que vais ter que fazer?”.
Instruções complementares, para o caso de a criança não ter compreendido a instrução: “Vai aparecer uma figura
colorida com chapéu ou sem chapéu, que pode estar feliz, triste ou sem qualquer emoção. Abaixo, encontrarás as
formas (triângulos e círculos negros) e três quadrados com as cores vermelho, verde e azul.
Gostaria que fizesses o seguinte:
- cliques na forma, se a figura, feliz ou triste, estiver a usar chapéu
- cliques na cor, se a figura, feliz ou triste, não estiver a usar chapéu
- não cliques em nada se a figura (com ou sem chapéu) não estiver a sentir nada.”

9

