Organizador
Pocket
Descrição da ferramenta
A vida quotidiana exige malabarismos para lidar com muitas tarefas e
responsabilidades diferentes. O número de informações (úteis ou não) pode ser muito
perturbador e impedir que nos concentremos nos objetivos inicialmente estabelecidos.
Existem várias maneiras de priorizar as informações e recomendamos que você
verifique também a ferramenta Objetivos Smart.
Entre muitos aplicativos organizacionais diferentes para telefones e tabletes,
sugerimos o Pocket, uma aplicação também usada pelo Mozilla Firefox, que pode
ajudar os alunos com Dys a organizarem melhor os recursos e artigos online úteis para
suas atividades educacionais diárias.

O que pode ajudar a resolver
Os estudantes com desordens de aprendizagem especificas precisam de permanecer
focados durante as atividades educacionais. Além disso, necessitam de colocar
prioridades na sua programação de aprendizagem. A falta de organização em conjunto
com a capacidade limitada de manter a concentração nas tarefas, cruciais no
ambiente escolar, pode facilmente levar ao aumento dos níveis de ansiedade,
dificultando o percurso de aprendizagem de um aluno.

Como beneficia as pessoas com Dys
O Pocket pode ajudar um aluno a reduzir as distrações, oferecendo a opção de salvar
as informações para posterior revisão e avaliação, ajudando-o a aproveitar ao máximo
o tempo. Além disso, pode ajudá-lo a organizar o seu dia distribuindo intervalos e
tempo de aprendizagem. O Pocket armazena e facilita a descoberta de novos
conteúdos, garantindo materiais de leitura acessíveis ao aluno.

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete
apenas as opiniões dos seus autores e a Comissão Europeia não pode ser responsabilizada
por qualquer uso que possa ser feito das informações nela contidas.

Ao gerir o material na aplicação e colocá-lo em diferentes categorias, o aluno também
adquire uma habilidade organizacional. O Pocket vem com um botão "ouvir" para
sintonizar versões faladas de todos os artigos salvos, o que é muito benéfico para os
alunos com Dys.

Como usar na vida diária
Ao criar uma conta, o utilizador pode organizar os seus recursos de aprendizagem e
estabelecer um plano adequado às suas próprias necessidades. Além disso, o Pocket
pode interagir com muitos outros aplicativos, para que o usuário obtenha flexibilidade
extra, refletida na sua capacidade de aprendizagem. Também existe uma comunidade
Pocket, que ajuda os alunos com dificuldades de aprendizagem específicas a entrarem
em contato com outros alunos com dificuldades semelhantes para obterem ajuda ou
aconselhamento.

Source: https://www.engadget.com/2017/02/27/mozilla-buys-pocket/
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