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Core First
Guia do Conjunto de Páginas em Português

O conjunto de páginas do Core First consiste em diversas ferramentas que são acessadas por meio da Barra de Ferramentas.
Essas ferramentas incluem Núcleo, Respostas Rápidas, Temas, Teclado, e Painel de Controle.

Núcleo
As palavras básicas, são palavras usadas com muita frequência na maioria das frases. Estas palavras foram selecionadas com
base na análise de especialistas e evidências pesquisadas nos vários idiomas. Podem ser combinadas com as das várias listas
para a construção frásica.

As palavras básicas são organizadas e codificadas por cor de acordo com a parte do discurso, da esquerda para a direita: Per-
guntas (azul), Pronomes (amarelo), Verbos (verde), Palavras Curtas (laranja). Os links para as listas de palavras adicionais estão
disponíveis na parte inferior de cada grupo e no botão rosa, à direita.

Os botões de verbo em cada link da página de palavras básicas levam a uma página separada em que é possível selecionar o
tempo verbal: presente, passado ou presente perfeito. Ao selecionar um dos tempos verbais, é possível retornar automatica-
mente à página palavras básicas.

Nas grades de tamanho 3x3 ou menores, os botões de verbo não estão vinculados às páginas de tempos verbais devido a um
número limitado de botões disponíveis e para simplificar as escolhas de um usuário trabalhando neste nível.
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Listas de Palavras
As listas de palavras são listas de palavras individuais organizadas por categoria. Use-as sozinhas, em conjunto com palavras
básicas ou umas com as outras para formar frases e sentenças. Para navegar para as Listas de Palavras a partir da página Nú-

cleo, selecione o botão Listas de Palavras.

O botão de Palavras curtas (disponível em layouts de grade 4x4 ou maiores) pode ser usado para acessar palavras
adicionais que podem ser usadas para criar frases e sentenças com som mais natural.

A maioria das listas de palavras exibem o vocabulário em ordem alfabética. Um pequeno número de listas de palavras agrupa-

das por função. A lista de palavras Pessoal contém botões pretos através dos quais o usuário pode adicionar o seu
próprio vocabulário.

O Core First conta com 35 listas de palavras.

Respostas Rápidas
As Respostas Rápidas são palavras curtas para manter a conversa em andamento, chamar a atenção ou comentar. Elas tam-
bém incluem frases comuns para necessidades pessoais, cumprimentos, interações sociais, sentimentos, perguntas e estraté-
gias de comunicação.

Teclado
O Core First conta com uma variedade de opções de teclado. Esta variedade inclui:

● Correspondência de grade – qualquer tamanho de grade (automaticamente corresponde à configuração do tamanho
da grade do conjunto de páginas). As letras estão em ordem alfabética.

● QWERTY – tamanho da grade 8x10, disponibilizada em padrão QWERTY.
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● ABC – tamanho da grade 8x10, com letras em ordem alfabética.

As páginas do teclado contam com previsão de palavras.

Para alterar seu teclado, vá até Editar>Conjunto de páginas>Página do teclado e, em seguida, selecione a página
do teclado que deseja usar.

Temas
Os temas são mensagens pré-programadas, organizadas de acordo com situações específicas. Estas páginas fornecem aces-
so rápido a mensagens comuns dentro de um contexto familiar.

O Core First conta com 15 temas. Os temas incluídos foram selecionados para atender às necessidades de pessoas de diver-
sas faixas etárias, em diferentes ambientes e com uma variedade de necessidades.

Os temas contêm mensagens organizadas por intenção comunicativa: perguntas (azul), solicitações e comentários gerais (la-
ranja), comentários positivos (verde), comentários negativos (vermelho). Os botões vazios (roxo) são destinados a serem preen-
chidos com mensagens personalizadas.

Cada página de tema tem um botão Palavra-chave (palavras específicas relacionadas ao tema) e um botão

Suportes (suportes visuais para auxiliar na gestão de comportamentos problemáticos).

Painel de controle
O painel de controle contém os controles de volume e as páginas de controle remoto para realizar a operação de dispositivos
infravermelhos (apenas para hardware compatível).
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