
INSTRUMEDS 
Instrumento para Avaliação e Criação de Materiais Educacionais Digitais 

para Dispositivos Móveis voltado aos Sêniors 
 
Instruções: O InstruMEDS tem a finalidade de auxiliar diferentes profissionais 

a avaliar e criar Materiais Educacionais Digitais (MED) para dispositivos móveis 

voltados para idosos. O formato abaixo irá auxiliar você a criar um material. 

Para tanto fique atendo aos indicadores no processo de criação do seu MED. 

Categoria Tecnológica: 

1. Suporte Refere-se à importância do MED possuir textos de ajudas, tutoriais, 
dicas, e recursos multimídia, o que poderá possibilitar ao idoso a 
solução de possíveis erros sozinho, ou através de um contato com o 
desenvolvedor do MED. Por isso é importante a inclusão deste tipo 
de recurso no seu material 

2. Erros Está relacionado com a necessidade do MED estar livre de 
problemas técnicos, como por exemplo, páginas ou botões que não 
abrem ou não estão ajustados à tela. Realize um teste em diferentes 
modelos de dispositivos móveis antes de publicar o seu material, 
verificando o funcionamento de todos os recursos incluídos.  

Categoria Interface: 

3. Texto Está relacionado com os textos disponíveis no MED, onde devem ser 
claro, simples e de fácil compreensão para o idoso.  

4. Design Visual  O indicador de design refere-se ao layout que deve ser atrativo, 
agradável e intuitivo para a navegação, ou seja, deve haver um 
cuidado maior na cor da fonte, tamanho da letra e cor do fundo da 
tela etc. que atendam as necessidades dos idosos. 

5. Distribuição A organização do conteúdo é um indicador importante para o MED. 
Por isso, padronize as telas do seu material. 

6. Elementos 
especiais 

Refere-se às imagens que se mechem e piscam. Estes elementos 
são apenas recomendados com a finalidade de destacar o assunto 
do MED e auxiliar na aprendizagem. No entanto, caso não atenda 
estes requisitos e causem distrações, estes elementos devem ser 
evitados no material. 

7. Tamanho dos 
botões 

O tamanho o botões e o espaço entre eles é um indicador 
extremamente importante em dispositivos móveis, já que eles devem 
ser confortáveis para o clique com o dedo na tela. É importante 
realizar um teste do material nos diferentes dispositivos móveis antes 
de utilizar com os idosos. 

8. Navegação Está relacionado com o “caminho” que o idoso percorre no MED, 
onde é necessário ser intuitivo, com recursos suportados em 
diferentes sistemas, incluindo possibilidades de voltar ou pular partes 
já conhecidas. 

9. Acessibilidade Este é um os principais indicadores em MED para idosos, pois está 
relacionado com a adaptação do material a pessoas com diferentes 
necessidades. Por isso é importante um cuidado maior em relação 
ao tamanho da fonte (acima de 14pts), ícones, contraste nas cores e 
uso de sinais sonoros etc. 

10. Localização Está relacionado com o indicador de navegação, já que se refere à 
identificação, pelo idoso, de onde se encontra dentro do material. 
Recomenda-se o uso de títulos ou símbolos que possam auxiliar 
nesta identificação.  



11. Interatividade Este indicador recomenda a utilização de recursos interativos como 
vídeos, links para sites etc. No entanto, estes recursos devem ser de 
acordo com o tema abordado e de acesso intuitivo para o idoso no 
MED em dispositivo móvel. 

12. Busca O último indicador desta categoria está relacionado com a 
possibilidade de um espaço para busca de termos presentes no 
MED. O mesmo é recomendado para MEDs com grande quantidade 
de conteúdos, caso contrário não há necessidade de sua utilização. 

Categoria Geronto-Educacional 

13. Conteúdo  Está relacionado com os conteúdos abordados no MED, onde devem 
ter significado para o público idoso, contendo um vocabulário 
adequado. Portanto, é importante uma consulta com o público 
destinatário, a fim de desenvolver um MED que contemple os 
interesses dos idosos. 

14. Conceitos 
abstratos 

Está relacionado com temas que são difíceis de serem explicados de 
forma textual, mas que necessitam de outros elementos e mais 
explicações para um melhor entendimento. Podem-se utilizar 
recursos como imagens, animações, vídeos etc. para como auxilio 
nas explicações. 

15. Individualidade  Refere-se ao uso do MED no dispositivo móvel com ou sem auxilio 
da assistência online ou de tutoriais. 

16. Autonomia Um dos indicadores mais importantes nesta categoria está 
relacionado com a possibilidade dos idosos realizarem as atividades 
sozinhas. Portanto, é importante desenvolver matérias que seja 
objetivos e claros, além de contemplar recursos de suporte. 

17. Motivação para 
aprender 

Este indicador indaga a necessidade do MED ser motivador para o 
usuário idoso, propondo uma sensação de bem estar, através, por 
exemplo, de referências às situações agradáveis já vivenciadas. Uma 
forma de atender a este indicador é apresentar metáforas com 
situações cotidianas dos idosos. 

18. Reflexão Crítica Está relacionada às propostas motivadoras através de situações que 
possibilitem ao idoso questionamento sobre a sociedade em que ele 
está inserido. Estas situações podem ser apresentadas em forma de 
atividades ou exercícios práticos. 

 


