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UNIDADE 1 - Compreender a dor lombar persistente;
UNIDADE 2 - Porquê é que a atividade física e o exercício são importantes;
UNIDADE 3 - Porquê é que a saúde mental é importante;
UNIDADE 4 - Sono, dieta e nutrição;
UNIDADE 5 - Gerir a dor lombar no local de trabalho;
UNIDADE 6 - Comunicar & Interagir com os serviços de saúde;
UNIDADE 7 - Questões frequentes.

A disponibilidade de produtos para a formação online no MOOC facilitará a
divulgação de pacotes de formação pelos territórios nacionais, já que nem é
necessário uma interação cara-a-cara para completar os cursos de e-learning
e as suas caraterísticas.

SOBRE O MOOC
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Os vídeos são uma oportunidade única para envolver trabalhadores com mais idade
com dor lombar no desenvolvimento no pacote educacional, fornecendo a sua visão

de forma empática.

CONTEÚDO DO MOOC:
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A utilização de uma abordagem mobile para 
o desenvolvimento do pacote educacional permitirá 
adaptar as necessidades dos utilizadores finais e 
acompanhar os resultados de aprendizagem.

Ao colocar os dispositivos móveis no centro do processo de 
aprendizagem, o MyRelief será capaz de dispor de forma fácil de 
utilizar e flexível o acesso às soluções de e-learning para estes 
trabalhadores.

O jogo sério estará publicamente disponível para download no 
website do projeto e eventual aplicação móvel (Ex: Google Play e 
App Store).

SOBRE O JOGO-MOBILE

CARATERÍSTICAS DA APP:

Possui uma opção no menu para reiniciar o progresso do jogo

(começar de raiz);

Possui conteúdo do manual integrado no ícone de ajuda;

Possui links diretos para o MOOC para mais informações;

Pode desligar o som/música;

Permite-lhe rever os gráficos do MY MOP/ atividade física;

Inclui quizzes e feedback para o utilizador;

Possui acompanhamentos semanais e lembretes para seguir o

progresso.


