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1
1.1

Guia de inicialização
Introdução

Bem-vindo(a) ao Boardmaker 7 Student Center! O Boardmaker 7 Student Center dá aos alunos acesso às atividades do
Boardmaker atribuídas a partir de qualquer dispositivo compatível, na sala de aula, em casa ou no trânsito. Os instrutores
podem fazer login para executar qualquer atividade em sua lista de reprodução, visualizar e reproduzir listas de tarefas de
alunos e editar configurações para eles próprios ou qualquer um de seus alunos.
Vamos fazer login para começar a explorar e fazer atividades!

Para obter ajuda na alteração do idioma de exibição, consulte a seção 3.1 Configurações do sistema.

1.2

Login do aluno

1.

Inicie o Boardmaker 7 Student Center.

2.

Selecione o botão

3.
4.
5.

Selecione
Login.
Selecione Aluno/Criança.
Se você recebeu um código QR de login do instrutor do seu filho, segure-o na frente da câmera do dispositivo para
escaneá-lo e fazer login.
Se você não tiver um código QR, selecione Login manual e digite o nome de usuário, ID da instituição e senha do
aluno.

Menu.

Os campos de login diferenciam maiúsculas de minúsculas.
As informações de login do aluno são criadas pelo instrutor. Se você não tiver essas informações, ou
precisar alterá-las, entre em contato com o instrutor.

1.3

4

Login do instrutor

1.

Inicie o Boardmaker 7 Student Center.

2.

Selecione o botão

3.
4.
5.
6.

Selecione
Login.
Selecione Instrutor/Pais. A página de login único da Tobii Dynavox será aberta em seu navegador.
Faça login usando as credenciais de sua conta da Tobii Dynavox.
Volte para o aplicativo Boardmaker 7 Student Center. Você agora está conectado.
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1.4

Painel de controle

O Painel é o seu hub principal. Os alunos podem navegar e jogar atividades gratuitas encontradas no Centro de
Atividades e fazer as atividades atribuídas pelo instrutor em Tarefas. Os instrutores usam o Painel para acessar toda a
lista de reprodução de atividades e ver as atividades atribuídas a cada aluno em sua sala de aula.

1.4.1

Painel — Vista do aluno

O Painel do Aluno contém duas seções principais: Centro de Atividades e Tarefas.
O Centro de Atividades contém atividades, organizadas em pastas, que podem ser realizadas a qualquer hora. Basta
selecionar uma pasta e, em seguida, selecionar uma atividade para reproduzir.
Os Jogos de Acesso são uma maneira divertida de os alunos se familiarizarem com um novo método de
acesso.

Figura 1.1 Painel do Aluno — Centro de Atividades
A seção Tarefas contém as atividades atribuídas especificamente ao aluno por seu instrutor. As atividades precisam ser
baixadas para o seu dispositivo antes que você possa reproduzi-las. Consulte a seção 2 Reprodução de atividades.
Se o instrutor não atribuiu nenhuma atividade, a seção Tarefas estará vazia.

Figura 1.2 Painel do Aluno — Tarefas
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1.4.2

Painel — Vista do instrutor

O Painel do Instrutor contém duas seções principais: Centro de Atividades (para todos os tipos de conta) e Sala de Aula
(para usuários com uma conta Profissional ou Distrital) ou Minha Lista de Reprodução (para usuários com conta
pessoal).
O Centro de Atividades contém atividades, organizadas em pastas, que podem ser realizadas a qualquer hora. Basta
selecionar uma pasta e, em seguida, selecionar uma atividade para reproduzir.

Figura 1.3 Painel do Instrutor — Centro de Atividades
Usuários de conta pessoal
Selecione Minha Lista de Reprodução para ver as atividades em sua lista de reprodução. Navegue pelas atividades em
sua lista usando os botões Próximo e Anterior, e selecione uma atividade para fazer o download ou reproduzir. As
atividades precisam ser baixadas para o seu dispositivo antes que você possa reproduzi-las. Consulte a seção 2
Reprodução de atividades.

Figura 1.4 Painel do Instrutor — Minha Lista de Reprodução (conta pessoal)
Usuários de contas profissionais e distritais
Selecione Sala de Aula para acessar Minha Lista de Reprodução e Meus Alunos. Navegue pelas atividades em sua lista
de reprodução usando os botões Próximo e Anterior, e selecione uma atividade para fazer o download ou reproduzir. As

6
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atividades precisam ser baixadas para o seu dispositivo antes que você possa reproduzi-las. Consulte a seção 2
Reprodução de atividades.

Figura 1.5 Painel do Instrutor — Sala de Aula — Minha Lista de Reprodução (conta profissional ou distrital)
Em Sala de Aula, selecione Meus Alunos para ver todos os seus alunos. Selecione um aluno para ver suas atividades
atribuídas.

Figura 1.6 Painel do Instrutor — Sala de Aula — Meus Alunos (conta profissional ou distrital)
Selecione uma atividade na lista de atividades atribuídas do aluno para fazer o download ou reproduzir. As atividades

Boardmaker 7 Student Center Manual do usuário v.1.0 - pt-BR

1 Guia de inicialização

7

precisam ser baixadas para o seu dispositivo antes que você possa reproduzi-las. Consulte a seção 2 Reprodução de
atividades.

Figura 1.7 Painel do Instrutor — Sala de Aula — Tarefas do Aluno (conta profissional ou distrital)

Para sair da visualização de tarefas do aluno, selecione
Sala de Aula.

Menu e, em seguida, escolha

Voltar à

Para editar a lista de reprodução do instrutor ou as tarefas dos alunos, vá para myBoardmaker.com.

8

1 Guia de inicialização

Boardmaker 7 Student Center Manual do usuário v.1.0 - pt-BR

2

Reprodução de atividades

Reproduza uma atividade para interagir com ela! Quando as atividades são reproduzidas nas Tarefas de um aluno, os
dados de uso são compartilhados com o instrutor do aluno. Para obter mais informações, consulte a seção 2.2 Uso do
aluno e acompanhamento de desempenho.
Para editar as tarefas dos alunos e sua lista de reprodução do instrutor, vá para myBoardmaker.com.

Atividades em cinza e que exibem um ícone de download
não estão baixadas, então você ainda não pode
reproduzi-las ou acessá-las enquanto estiver off-line.
Selecione uma atividade enquanto tiver conexão com a
Internet para fazer o download e disponibilizá-la para
reproduzir no Boardmaker 7 Student Center.

As atividades exibidas em cores já foram baixadas para o
seu dispositivo e já estão disponíveis para reprodução,
com ou sem conexão com a Internet. Selecione uma
atividade para reproduzi-la.

2.1

Modo de reprodução

1

Título da atividade: o nome da atividade
atualmente em execução.

3

Parar atividade: para de reproduzir a atividade e
retorna ao Painel.

2

Menu: selecione para acessar Configurações ou
Ir para o Snap.

4

Botão Parar (opcional): para configurar este botão,
consulte a seção 3.4 Interface.

2.2

Uso do aluno e acompanhamento de desempenho

O Boardmaker 7 Student Center relata os dados de uso do aluno para o instrutor em myBoardmaker.com. Os dados
relatados incluem os nomes das atividades feitas pelo aluno, por quanto tempo e quando. Algumas atividades são
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projetadas com recursos adicionais de acompanhamento de desempenho, como respostas corretas e incorretas, campos
de texto e muito mais.
Os dados de uso e desempenho do aluno são registrados quando uma atividade é reproduzida em uma lista de
reprodução do aluno, independentemente de o estudante ou o instrutor estarem conectados. Os dados de uso e
desempenho não são registrados quando uma atividade é reproduzida na lista de reprodução do instrutor (Minha Lista de
Reprodução).
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3

Configurações do usuário
Os instrutores com contas profissionais ou distritais podem editar as configurações de suas próprias contas e de
alunos. Os instrutores editam suas próprias configurações na visualização da Sala de Aula. Para editar as
configurações de um aluno, o instrutor (enquanto estiver conectado com sua conta de instrutor) deve selecionar
Sala de Aula, Meus Alunos e, em seguida, selecionar um aluno. A partir daí, acessar as configurações
conforme descrito abaixo mostrará as configurações desse aluno e permitirá que sejam alteradas.

3.1

Configurações do sistema

Para visualizar e editar as Configurações do Sistema:

1.

Selecione o botão

2.

Selecione

●
●

Idioma: define o idioma do software. Selecione Editar para alterar o idioma.
Sobre: informações sobre o software, incluindo o número da versão e ID EAN.

3.2

Menu.

Configurações.

Access Method

Para visualizar e editar as Configurações do Método de Acesso:

1.

Selecione o botão

2.
3.

Selecione
Configurações.
Selecione Método de Acesso.

3.2.1

Menu.

Toque simples

Esta é a configuração padrão do software. O objeto é ativado imediatamente quando você o seleciona.
Configurações de toque simples
●

3.2.2

Sugestão de Áudio: quando ativada, uma sugestão de áudio é falada quando o cursor é posicionado sobre um
objeto.

Entrada por toque

A Entrada por toque funciona de forma semelhante ao Toque simples, em que você clica para selecionar. A Entrada por
toque tem a vantagem de permitir que você ajuste os tempos de retenção e liberação para evitar seleções acidentais para
o suporte de movimentos motores.
Este é um bom método de acesso para um aluno que é consegue usar um mouse, mas que pode ter habilidades motoras
prejudicadas que reduzem a precisão.
Configurações de Entrada por Toque
●

●

Tempo de espera - Para evitar fazer seleções não intencionais, você clica em um objeto e mantém o botão do
mouse pressionado por um período de tempo especificado (tempo de espera) para selecionar o objeto. O Tempo
de espera é o período de tempo em que você deve manter contato com um objeto de tela (mantenha pressionado
o botão do mouse) antes de ser selecionado.
Tempo de liberação - O tempo de liberação é a janela de tempo após a seleção de um objeto de tela durante a
qual o software não aceitará uma nova seleção. Isso pode ajudar a prevenir seleções acidentais. A contagem
regressiva do tempo de liberação começa quando o botão do mouse é liberado. Se outro objeto for selecionado
antes que a janela de tempo de liberação feche, o relógio será reiniciado
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●

3.2.3

Sugestão de Áudio: quando ativada, uma sugestão de áudio é falada quando o cursor é posicionado sobre um
objeto.

Saída por toque

Neste tipo de saída, você clica em um objeto, mantém o botão do mouse pressionado por um período de tempo
especificado (tempo de espera) e, em seguida, solta o botão do mouse. O objeto será selecionado após a liberação do
botão do mouse. Você também pode ajustar o tempo de liberação para este método de acesso.
Esse é um bom método de acesso para alunos com deficiências motoras.
Configurações de saída por toque
●

●

●
●

3.2.4

Tempo de espera - Para evitar fazer seleções não intencionais, você clica em um objeto e mantém o botão do
mouse pressionado por um período de tempo especificado (tempo de espera) para selecionar o objeto. O Tempo
de espera é o período de tempo em que você deve manter contato com um objeto de tela (mantenha pressionado
o botão do mouse) antes de ser selecionado.
Tempo de liberação - O tempo de liberação é a janela de tempo após a seleção de um objeto de tela durante a
qual o software não aceitará uma nova seleção. Isso pode ajudar a prevenir seleções acidentais. A contagem
regressiva do tempo de liberação começa quando o botão do mouse é liberado. Se outro objeto for selecionado
antes que a janela de tempo de liberação feche, o relógio será reiniciado.
Realce - Escolha o estilo e a cor do realce mostrado quando um objeto é selecionado.
Sugestão de Áudio: quando ativada, uma sugestão de áudio é falada quando o cursor é posicionado sobre um
objeto.

Digitalização

Se suas habilidades motoras impedem o uso de um dos métodos de seleção de toque, a digitalização é o método de
seleção ideal. Quando a digitalização estiver ativa, os objetos na tela serão destacados em um padrão específico.
Tipo de digitalização
●
●
●

1 Acionar digitalização automática - O software digitaliza automaticamente a página na velocidade e no padrão
de digitalização selecionados.
2 Acionar digitalização - Um acionador (uma tecla ou botão do mouse) é usado para avançar o realce da
digitalização, e um segundo acionador (tecla ou botão do mouse) é usado para fazer seleções.
Entrada por Acionador: o acionador é o modo pelo qual o usuário fará as seleções. Você definirá uma entrada do
acionador para o Tipo de digitalização 1 - Acionar digitalização automática. O Tipo de digitalização 2 requer que
você defina duas entradas de acionamento diferentes.

Padrão de Varredura
●
●
●

Linha/Coluna: varre as linhas de cima para baixo. Quando uma linha é selecionada, os itens na linha são
verificados da esquerda para a direita.
Coluna/Linha: varre as colunas da esquerda para a direita. Quando uma coluna é selecionada, os itens na coluna
são escaneados de cima para baixo.
Linear: os botões são varridos individualmente da esquerda para a direita, de cima para baixo.

Destaque
●
●
●

Realce: escolha o estilo do realce mostrado quando um objeto é selecionado.
Cor: escolha a cor do realce.
Zoom - Quando ativado, os objetos da tela serão ampliados conforme forem digitalizados. Ao digitalizar vários
objetos (linhas ou colunas), o botão que estiver em primeiro no padrão será ampliado, e os outros botões serão
realçados conforme especificado pela configuração Estilo de Realce.

Varredura
●
●
●
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Janela de Mensagem: quando ativada, a Janela de Mensagem é varrida.
Botões sem Ações: quando ativado, os botões que não são interativos são verificados.
Botões sem Rótulos: quando ativado, os botões que não possuem rótulos são verificados.

3 Configurações do usuário

Boardmaker 7 Student Center Manual do usuário v.1.0 - pt-BR

Sugestão de áudio
●

Sugestão de Áudio: quando ativada, uma sugestão de áudio é falada quando o cursor é posicionado sobre um
objeto.

3.2.5

Pausa no mouse

Selecione um objeto movendo o cursor sobre o objeto e fazendo uma pausa por um período de tempo determinado.
Quando o tempo determinado acabar e o cursor continuar pausado no objeto, o objeto será selecionado. Esta é uma boa
opção de método de acesso se você puder operar um mouse, mas tiver dificuldade em pressionar o botão do mouse para
fazer uma seleção.
Tipo de seleção
●

Permanência: as seleções são feitas mantendo o cursor em um botão por um período de tempo especificado
(tempo de permanência).
–

●

Tempo de permanência: define quanto tempo o cursor deve permanecer em um botão para selecioná-lo.

Acionador: as seleções são feitas ativando um acionador enquanto o cursor estiver no botão desejado.
–

Entrada por acionador: define a tecla do teclado que atua como a entrada por acionador.

Configurações de pausa do mouse
●

3.2.6

Realce - Escolha o estilo e a cor do realce mostrado quando um objeto é selecionado.

Interação por olhar

Mova o cursor usando os olhos. As seleções são feitas olhando para um objeto por um determinado período de tempo
(Permanência) ou ativando um acionador.
Este método de acesso requer hardware compatível de interação por olhar.

Interação por olhar — configurações de permanência
●
●

Tempo de espera - defina por quanto tempo o olhar deve permanecer em um objeto para selecioná-lo.
Tipo de feedback - Feedback de olhar é uma sugestão visual que mostra ao usuário onde, com que consistência
e por quanto tempo seu olhar está sendo registrado na tela.
Defina o estilo, a cor e o tamanho do Feedback de Olhar.

Interação por olhar — configurações do acionador
●
●

3.3

Tempo de espera do acionador - a quantidade de tempo que o usuário deve esperar entre as ativações do
acionador. Quaisquer ativações adicionais do acionador serão ignoradas antes que esse intervalo termine.
Tipo de feedback - Feedback de olhar é uma sugestão visual que mostra ao usuário onde, com que consistência
e por quanto tempo seu olhar está sendo registrado na tela.
Defina o estilo, a cor e o tamanho do Feedback de Olhar.

Texto para fala

Para visualizar e editar as Configurações de Texto para Fala:

1.

Selecione o botão

2.
3.

Selecione
Configurações.
Selecione Texto para Fala.

Menu.

Voz
●

Voz da Fala: a voz a ser usada para conversão de texto em fala. Selecione Editar para alterar a voz. Selecione
Ouvir para ouvir uma amostra da voz.
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●

Taxa de voz - A velocidade em que o texto é falado. Isso pode precisar ser ajustado alterando a configuração de
voz.

Destaque
●
●

3.4

Tipo de realce - Escolha a forma como o texto e os símbolos serão destacados quando o texto for falado. Para
desativar o realce, selecione Nenhum.
Estilo de realce - Escolha o estilo e a cor de realce.

Interface

Para visualizar e editar as Configurações da Interface:

1.

Selecione o botão

2.
3.

Selecione
Configurações.
Selecione Interface.

Menu.

Janela de mensagem
●
●
●
●
●
●

Usar símbolos - Representa as palavras na janela de mensagem com símbolos.
Capitalização automática - Coloque automaticamente em letra maiúscula a primeira palavra na janela de
mensagem e a primeira palavra de cada frase.
Espaçamento automático - Insira automaticamente um espaço entre cada palavra na janela de mensagem.
Cursor Espesso - Aumente o cursor da janela de mensagem para que seja mais fácil enxergá-lo.
Limpar após fala - Limpe o conteúdo da janela de mensagem depois de falar nela.
Inserção por fala - Quando o texto é inserido na janela de mensagem, ele também é falado.

Símbolo e idioma
●
●

●
●
●
●
●
●

●
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Gerenciamento de símbolos: escolha as Bibliotecas de Símbolos para usar ao simbolizar.
Ordem de apresentação - Selecione um conjunto de símbolos e use os botões Para cima e Para baixo para
movê-lo para cima ou para baixo na lista. Os conjuntos de símbolos próximos ao topo aparecerão primeiro nos
resultados da simbolização.
Forma - O estilo de representação de preferência dos seres humanos nos símbolos.
Gênero - O gênero preferido dos seres humanos nos símbolos.
Idade - A idade preferida dos seres humanos nos símbolos.
Cor da pele - O tom de pele preferido dos seres humanos nos símbolos.
Cor do símbolo - Escolha as configurações padrão da cor do símbolo: símbolos coloridos ou preto e branco.
Filtragem de conteúdo - Escolha Mostrar todos os símbolos (sem filtragem de conteúdo), Ocultar símbolos
explícitos (a arte do símbolo é explícita, ou seja, desenhada com clareza e precisão) ou Ocultar símbolos de
palavras adultas (símbolos relacionados a temas adultos).
Idioma principal: define o idioma principal a ser usado para o idioma da ortografia, previsão de palavras,
simbolização e rotulagem.

3 Configurações do usuário
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Copyright ©Tobii AB (publ). Nem todos os produtos e serviços são oferecidos em cada mercado local. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Todas as marcas registradas são de propriedade de seus respectivos donos.

Suporte para o Dispositivo Tobii Dynavox
Obter ajuda online
Consulte a página de Suporte específica do dispositivo Tobii Dynavox. Ela contém informações atualizadas sobre os problemas, dicas e truques relacionados ao produto. A página de
Suporte está disponível em: www.TobiiDynavox.com/support-training

Entre em contato com o seu consultor de soluções ou revendedor
Em caso de dúvidas ou problemas relacionados ao produto, entre em contato com o seu consultor de soluções ou revendedor autorizado da Tobii Dynavox para obter auxílio. O
revendedor está mais familiarizado com as suas configurações pessoais e poderá auxiliá-lo com dicas e treinamentos sobre o produto. Os dados para contato estão disponíveis em
www.TobiiDynavox.com/contact

