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Instituto ABCD 2020
Frentes previstas para 2021:
• EduEdu
• Avaliação para Todos
• Prêmio iABCD*

Realizações 2020:
• EduEdu
• E-book: Covid e transtornos específicos
de aprendizagem: possíveis impactos e
estratégias de enfrentamento no pós-pandemia
• E-book: Leitura, escrita e matemática:
do desenvolvimento aos transtornos
específicos de aprendizagem
• Curso de atualização: Desvendando os
mistérios da dislexia*

* Eventos realizados na Semana de Conscientização sobre a Dislexia

O ano de 2020 exigiu mudanças significativas no planejamento que o Instituto ABCD havia
realizado. O isolamento social, única medida segura para o combate à pandemia, afastou
os alunos das escolas, pois não houve tempo para as secretarias de educação municipais e
estaduais estruturarem um plano que permitisse acesso equitativo a um ensino a distância
de qualidade.
Com o objetivo de contribuir
para a aprendizagem dos
estudantes e oferecer
recursos educacionais
acessíveis a educadores,
a reestruturação do plano
estratégico do Instituto
ABCD focou ações
nas frentes voltadas
diretamente ao processo
de ensino e aprendizagem.
O EduEdu foi a área em que
mais investimos e tivemos
resultados positivos.

310 mil alunos cadastrados
68 mil atividades
personalizadas

Entregas no E
duEdu
Iniciativa

Mês

Gamificação

Fevereiro

Língua Portuguesa
Avaliação ed. infantil

Fevereiro

Língua Portuguesa
Atividades ed. infantil

Fevereiro

Espaço Socioemocional

Março

Atividades
Espaço Socioemocional

Abril

Espaço Socioemocional
Covid

Julho

Língua Portuguesa
Atividades digitais ed. infantil

Outubro

Língua Portuguesa
Atividades digitais 1º ano

Setembro

Língua Portuguesa
Atividades digitais 2º ano

Setembro

Língua Portuguesa
Atividades digitais 3º ano

Setembro

para impressão

900 mil respostas nas
atividades digitais

1 avaliação de aluno realizada
a cada 3 minutos

Para os educadores, disponibilizamos o curso Todos Aprendem gratuitamente em março de
2020, alcançando 6.379 professores até outubro. Este foi o maior número de educadores que
alcançamos em um único ano desde o início do programa, em 2012.

Professores alcançados pelo Todos Aprendem
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lucianahamada:
Estou fazendo este curso, é ótimo,
recomendo a todos!

profanna_apoiopedagogico:
Maravilhoso! Linguagem simples e
muito rica.

psicopedagogacynthialins:
@iabcd Estou fazendo o curso e
amando. Parabéns pela iniciativa
de vocês de realizarem um curso
gratuito e de excelente qualidade.

O ensino a distância também foi bastante utilizado por pais, professores e profissionais
especialistas com interesse específico na dislexia. No curso Entendendo a Dislexia o número
de inscritos foi de 12.107, outro recorde registrado em 2020.
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chelesmile:
Pessoal, podem fazer o curso sem medo. Eu fiz. Tem os
módulos do curso que você vai seguindo. É um curso bem
embasado, no meu ponto de vista. O certificado é liberado
quando você conclui todos os módulos. Eu adorei o curso.
Muito esclarecedor. O certificado é liberado para você
imprimir, após a finalização do curso. Não paguei nada pelo
certificado e nem pelo curso.

Em respeito a nossa missão, desenvolvemos conteúdos específicos sobre a aprendizagem
das pessoas com transtornos de aprendizagem durante a pandemia. O e-book “Covid e
transtornos específicos de aprendizagem: possíveis impactos e estratégias de enfrentamento
no pós-pandemia” teve 755 downloads. O conteúdo foi elaborado por especialistas pensando
em pais e educadores.

755

downloads

Em parceria com pesquisadores e especialistas que atuam na área de aprendizagem,
auxiliamos na produção e divulgação do e-book “Leitura, escrita e matemática: do
desenvolvimento aos transtornos específicos de aprendizagem”. O livro aborda o tema com
linguagem acessível e viabiliza acesso gratuito de especialistas e educadores a um conteúdo
atual e de qualidade. O livro eletrônico teve 1.238 downloads.

1.238

downloads

Ainda na frente de produção de conteúdo específico sobre dislexia, o tema da Semana da
Dislexia 2020 foi Desvendando os mistérios da dislexia, apresentando questões atualizadas
sobre esse transtorno. Para tanto, convidamos especialistas de diferentes instituições
de pesquisa do Brasil e do mundo para trazer as últimas novidades sobre o tema em um
evento on-line gratuito. Além disso, contamos com a participação do Pró-Saber SP (https://
prosabersp.org.br/), do Instituto Ame Sua Mente (https://www.amesuamente.org/) e do
Projeto pela Primeira Infância (http://www.projetoprimeirainfancia.com.br/). Nossa ação
teve 1.490 inscritos e, destes, 590 acessaram ao menos um dos conteúdos disponibilizados.
Esta foi a maior quantidade de participantes em um evento realizado pelo Instituto ABCD na
Semana de Conscientização da Dislexia.

Semana de Conscientização
da Dislexia

12 vídeos

12 especialistas

1.490
inscritos

590 pessoas
alcançadas*

* participantes inscritos que acessaram pelo menos um conteúdo

Avaliação interna do desempenho
Durante a pandemia de covid-19, o Instituto ABCD cumpriu sua missão investindo no
desenvolvimento de conteúdos e ferramentas de aprendizagem acessíveis e inclusivas.
Nossa atuação de enfrentamento às dificuldades de aprendizagem geradas e/ou ampliadas
pela suspensão das aulas presenciais evidenciou que o conhecimento acumulado sobre a
dislexia ao longo dos anos nos permite auxiliar alunos que enfrentam barreiras socioculturais
e de ensinagem, independentemente do diagnóstico de dislexia – tanto diretamente, com
avaliações e atividades do EduEdu, quanto por meio de seus professores, pais e responsáveis,
com formação específica e materiais de apoio.

Covid-19: iABCD no enfrentamento
às dificuldades de aprendizagem
EduEdu: avaliações e atividades digitais, Espaço Socioemocional

Todos Aprendem:
curso gratuito para professores
Conteúdo de apoio:
Covid e transtornos específicos
de aprendizagem: possíveis
impactos e estratégias de
enfrentamento no pós-pandemia
Leitura, escrita e matemática: do
desenvolvimento aos transtornos
específicos de aprendizagem

O investimento no EduEdu gerou bons resultados. Conseguimos alcançar 310.000 alunos até
novembro de 2020, quase seis vezes mais que os 50 mil previstos na meta inicial para o ano
inteiro. Além disso, o lançamento das atividades digitais permitiu que o EduEdu ficasse ainda
mais acessível, já que muitas famílias não conseguiam imprimir o conteúdo.
Em relação ao projeto Avaliação para Todos, optamos por adiar
seu lançamento e focar o desenvolvimento e a ampliação do
EduEdu* apenas com a equipe atual. Sobre o Prêmio iABCD,
discutimos internamente e concluímos que o cenário não era
ideal para um evento de premiação. Além das dificuldades
emocionais e financeiras trazidas pela pandemia, o isolamento
social poderia impactar os resultados das ações que deveriam
compor o projeto.

91% dos
alunos
gostam do
EduEdu

Entretanto, os projetos adiados não saíram de nosso radar. Nas reuniões realizadas neste
ano, conseguimos discutir as propostas com outras entidades e estamos iniciando uma
parceria com o Movimento Brasil Digital (https://movimentobrasildigital.org.br/) para o
desenvolvimento da primeira etapa do projeto Avaliação para Todos e para uma adaptação
tecnológica do Prêmio iABCD. O objetivo é publicar um relatório científico intitulado
“O custo da dislexia: impactos emocionais e financeiros para as famílias brasileiras”, que
descreverá o investimento que as famílias brasileiras fazem para garantir o desenvolvimento
emocional, acadêmico e social das pessoas com dislexia, abrangendo as barreiras enfrentadas
desde a identificação e o diagnóstico até a inclusão no mercado de trabalho, passando pelas
intervenções durante os anos escolares. Já para o Prêmio iABCD, a parceria pretende buscar
e reconhecer soluções tecnológicas que auxiliem as pessoas com dislexia em sala de aula,
incluindo a identificação dos sinais pelos professores.
A Semana de Conscientização sobre a Dislexia foi bem-sucedida no formato on-line. O
conteúdo produzido para o evento tem altíssima qualidade e será utilizado em outros
projetos do Instituto ABCD.

neuropsicopedagoga_blendalima:
Muito obrigada
que presente
valioso para a sociedade.
Gratidão pela oportunidade.

iammaradantas:
Foi um imenso aprendizado
essa semana. Muito obrigada
pela iniciativa

Desta forma, o trabalho do Instituto ABCD
durante 2020 foi voltado para o desenvolvimento
e aprimoramento de ferramentas e conteúdos a
fim de auxiliar educadores, alunos e suas famílias
durante o ensino remoto, sendo bem avaliado por
nossos usuários.

* Dados detalhados do EduEdu serão apresentados em um documento específico.

Instituto ABCD no futuro
Retomada do projeto Avaliação para Todos e do Prêmio iABCD

instituto

• Relatório: O custo da dislexia: impactos emocionais e financeiros para as famílias brasileiras.
Essa iniciativa faz parte do projeto Avaliação para Todos. Em parceria com o Movimento
Brasil Digital, faremos um levantamento do investimento financeiro e emocional que as
famílias e pessoas com dislexia necessitam fazer para garantir o desenvolvimento pessoal,
acadêmico, emocional e profissional da pessoa com dislexia. Discutiremos o acesso ao
diagnóstico e ao acompanhamento necessário, com o intuito de levantar maneiras de
torná-lo mais equitativo.
• Prêmio iABCD + MBD + FIAP
Essa iniciativa pretende lançar uma premiação para os estudantes de tecnologia da
Faculdade de Informática e Administração Paulista (FIAP, https://www.fiap.com.br/)
que desenvolverem a melhor solução tecnológica para a triagem da dislexia em
ambiente escolar.

Todos Aprendem no EduEdu

Em 2021, pretendemos integrar cada vez mais as ações do Instituto ABCD, construindo
soluções completas que atendam a necessidade dos professores, alunos e pais. Após oito
anos do lançamento do programa Todos Aprendem, chega o momento de uma revisão e
atualização do conteúdo, que ganhará um módulo exclusivamente sobre diferenciação
da instrução e ensino personalizado como formas de atuar com alunos que apresentam
dificuldades de aprendizagem. A partir da inserção desses temas, apresentaremos o EduEdu
aos professores como uma ferramenta capaz de auxiliar os alunos que enfrentam barreiras
para aprender.

EduEdu
O foco do EduEdu em 2021 será a produção de conteúdo. Primeiramente, precisaremos
ampliar o conteúdo pedagógico para oferecer uma solução completa de aprendizagem para
a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental. Temos um grande desafio pela
frente: garantir conteúdo literário de qualidade para 4º e 5º anos por meio de parcerias
que permitam a cessão de direitos autorais. Na parte de design e tecnologia, será preciso
desenvolver alternativas para contemplar o conteúdo mais denso que caracteriza esses anos
escolares e, ao mesmo tempo, garantir sua boa visualização em telas pequenas, como as dos
celulares e tablets.
O investimento na qualidade e inovação de nossos materiais será prioridade. Acreditamos
que a combinação de vídeos lúdicos com conteúdo educacional proporcionará uma maneira
mais engajadora de aprender no EduEdu. E, para além do aprendizado de nossos alunos,
o conteúdo desenvolvido será divulgado nas redes sociais como forma de envolver novos
usuários.

O Estúdio EduEdu será uma nova área de trabalho, com equipe dedicada à produção de
conteúdo audiovisual tanto para o aplicativo quanto para redes sociais, como YouTube e
Instagram.

EduEdu Pro
O EduEdu Pró será uma maneira de manter a gratuidade do conteúdo educacional do
EduEdu para alunos e seus familiares, garantindo a sustentabilidade da ferramenta. Serão
disponibilizados recursos de gestão da aprendizagem e conteúdo ilimitado para usuários que
alcançarem um perfil de acesso Pro (critério estabelecido a partir do tempo e da frequência
de uso, bem como da recomendação do aplicativo para terceiros) ou adquirirem uma
assinatura mensal do EduEdu Pro.
Os recursos de gestão da aprendizagem serão desenvolvidos e disponibilizados de acordo
com a demanda de nossos usuários.
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