
Snap Core First
Cartões de treinamento



Estes são seus cartões de treinamento do Snap Core First. Eles 
ajudarão você a começar a integrar seu dispositivo em sua vida 
diária e apresentarão a você algumas edições básicas.
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Códigos QR

Usuários Android
Baixe gratuitamente um aplicativo de 
leitura de código QR da Google Play 
Store. Pesquise "scanner QR" ou "leitor QR" 
para encontrar opções.

Usuários Windows
Baixe gratuitamente um aplicativo de 
leitura de código QR da loja do Windows. 
Pesquise "scanner QR" ou "leitor QR" para 
encontrar opções.

Usuários iOS
Se você tiver o iOS 11, abra a câmera do 
telefone e aponte-a para o código QR. 
Toque na notificação que aparece.

Se você não atualizou para o iOS 11, baixe 
um aplicativo de leitura de códigos QR. 
Existem inúmeros aplicativos gratuitos na 
App Store.

Usamos códigos QR para que você possa ter acesso rápido a 
informações, como vídeos, sem ter que digitar endereços da web. 
Leia o código QR usando a câmera do seu smartphone para ver 
as informações.

1



Perguntas frequentes
A CAA evitará que um indivíduo fale?
Não. Na verdade, há uma década de pesquisas que afirmam que o CAA não interfere 
com o uso ou desenvolvimento de fala natural.

A CAA é útil para indivíduos que têm dificuldade de fala?
Sim. A CAA ajuda indivíduos com dificuldade de fala a atingir seu pleno potencial ao 
conversar de maneira independente com parceiros de comunicação conhecidos e não 
familiares. 

Existe uma solução para indivíduos que têm uma deficiência 
física e são incapazes de tocar em um dispositivo de 
comunicação?
Sim. Há uma variedade de maneiras que um indivíduo pode fazer seleções em um 
dispositivo CAA. Isso é geralmente chamado de método de acesso. Os indivíduos que 
não conseguem tocar no dispositivo de comunicação podem usar o Eye Gaze (controle 
ocular), a ponteira de cabeça, o mouse ou a varredura como o principal modo de 
seleção.

Existem restrições para indivíduos muito jovens ou muito 
debilitados para usar o CAA?
Não. Não é preciso ser muito jovem ou estar muito debilitado para melhorar a 
comunicação.

O CAA impacta positivamente o desenvolvimento da linguagem, cognição e 
habilidades de alfabetização, bem como a participação em ambientes sociais, 
educacionais e de lazer.
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Cuidados com o dispositivo
Nossos dispositivos são criados de maneira diferente dos notebooks ou tablets 
comuns.

Eles são criados para durar adjust de com um disco rígido rápido e de estado sólido 
que resista a impactos e classificação IP54 para resistência comprovada à umidade e 
poeira. Além disso, a tela Gorilla Glass™ é resistente a danos.

Sinta-se à vontade para levar seu dispositivo para 
onde for e ter confiança em sua durabilidade.

Usando o seu dispositivo na garoa?

Sem problemas! Seu dispositivo foi projetado para suportar respingos de água. 
Certifique-se de que as tampas das portas de conexão estão no lugar quando estiver 
fora e isso lhe dará tempo para sair da chuva.

Usando seu dispositivo no jantar?

Nenhum problema. Basta limpar a tela com um pano úmido, se 
necessário.

Não use produtos em 
spray que possam 
saturar o dispositivo. 

Limpeza:

 ■ Antes de limpar, desligue o dispositivo e 
desconecte todos os cabos.

 ■ Lenços antibacterianos podem ser 
usados.

 ■ Limpe apenas as superfícies externas e 
deixe o produto secar naturalmente.

Cuidados com o cabo:

 ■ Ao carregar o dispositivo, mantenha-o 
próximo à tomada elétrica para evitar 
a conexão acidental dos cabos e 
conectores.

 ■ O cabo de alimentação não deve ser 
enrolado com força, torcido ou enrolado 
em qualquer coisa.

Cuidar do seu dispositivo é importante e fácil de fazer.



Configurar o Snap Core First

As menores grades, 1x1 a 2x3, não devem ser usadas por um longo período. Elas 
são simplesmente páginas de prática iniciais que não permitem que o usuário 
navegue entre as páginas.

Na verdade, o usuário deve passar rapidamente para um tamanho de grade 
(pelo menos 3x3) que permita explorar a navegação. Você sempre pode 
apoiá-los se for necessário. Isso também permitirá que você modele as escolhas 
corretas de navegação e vocabulário para o usuário.

Dicas úteis para selecionar um tamanho de grade

1 Abra o Snap Core First.

O assistente de configuração do 
usuário é iniciado ao abrir o Snap Core 
First pela primeira vez.

Entre em myTobiiDynavox agora ou 
mais tarde.

Digite o nome da pessoa que usará o 
Snap Core First.

Escolha uma voz.

Escolha um tamanho de grade que o 
usuário possa acessar com precisão 
e forneça o maior número de botões 
para o vocabulário.

2
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Glossário do Snap Core First

Tópicos
Mensagens pré-armazenadas, 
organizadas por intenção comunicativa, 
relacionadas a uma situação ou ambiente 
específico.

Barra de ferramentas
A Barra de Ferramentas é onde todas 
as ferramentas de comunicação estão 
localizadas. Encontre ferramentas como 
Core, Temas e Respostas Rápidas aqui.

Respostas rápidas
Pequenas palavras e frases que são 
usadas em ambientes cotidianos para 
manter a conversa, chamar a atenção ou 
comentar.

Palavras Básicas
Um pequeno conjunto de palavras 
usadas com frequência que podem ser 
combinadas para criar mensagens únicas.

Listas de palavras e palavras 
curtas
Listas de palavras são organizadas por 
categoria (por exemplo, comida, animais 
de estimação, etc). Palavras curtas são 
organizadas por categoria e relacionadas 
a um tema específico.
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Glossário do Snap Core First

Suportes comportamentais (encontrados em cada tema)

Primeiro... então
Mostre claramente ao indivíduo o que 
acontecerá primeiro e o que acontecerá 
em seguida.

Narrativa social (script)
Histórias que descrevem uma situação 
e reconhecem como um indivíduo pode 
se sentir e gerenciar isso de maneiras 
positivas. 

Temporizador visual
Mostra quanto tempo resta em uma 
atividade.

Minicronogramas
Mostra a ordem de um pequeno conjunto 
de atividades.

Painel de controle
O painel contém 
controles de 
dispositivos, como 
volume e controles 
remotos. Você pode 
acessá-lo na barra 
de ferramentas.

Ferramentas de edição
Faça alterações 
ao conteúdo ou 
configurações.
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Usar a CAA
Usar a CAA significa fornecer oportunidades para os indivíduos 
participarem das atividades cotidianas. O primeiro passo para uma 
implementação bem-sucedida é ser um ótimo parceiro de comunicação.

As habilidades dos parceiros de comunicação são técnicas que você 
pode usar para ajudar o comunicador a ser mais eficaz.

Leia este código 
para assistir a um 
vídeo sobre como 
criar um ambiente 
de comunicação 

positivo.

Reconhecer 
oportunidades
Identifique momentos 
durante o dia em que um 
indivíduo pode aprender 
e praticar habilidades de 
comunicação. Por exemplo, 
ajude-os a usar o Snap 
Core First para comunicar 
sua escolha de lanche 
para comer ou filme para 
assistir.

Criar um ambiente 
de comunicação positiva
Adote essas atitudes e estratégias que incentivem a 
comunicação.

 ■ Assuma competência 
“Eu sei que você consegue 
fazer isso.”

 ■ Foque o uso, não o teste 
Em vez de dizer “Encontre 
o livro”. Diga "É hora 
da leitura. Qual livro 
devemos ler?” 

 ■ Responda a todos os 
modos de comunicação 
Aprendiz: Sorri para você. 
Parceiro: “Bem, olá para 
você também!”

 ■ Espere 
O parceiro conta até 
cinco antes de oferecer 
ajuda para localizar o 
vocabulário.
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Usar a CAA

Leia este código 
para assistir a 
um vídeo que 
demonstra a 
modelagem.

Leia este código 
para assistir a um 
vídeo sobre como 
buscar o sucesso.

Busca por sucesso
A busca por sucesso é mais do que o indivíduo dizer o 
que você espera, quando e como você o espera.

O sucesso pode incluir:

 ■ Maior atenção às 
interações

 ■ Iniciação da 
comunicação

 ■ Uso de mais vocabulário

 ■ Interações mais longas

 ■ Maior aproveitamento 
das interações

 ■ Mais independência na 
comunicação

Modelagem
A modelagem tem provado ser a melhor maneira de 
ensinar as pessoas a se comunicarem usando o CAA. A 
modelagem envolve tocar e usar o dispositivo enquanto 
você fala e interage com a pessoa.

 ■ Modelagem é mostrar 
ao indivíduo como se 
comunicar.

 ■ Não precisa de imitação.

 ■ Modele palavras-chave 
em vez de cada palavra 
dita. 

 ■ Modele à medida em que 
busca por vocabulário.

 ■ Não há problema em 
cometer erros. Eles 
oferecem a chance de 
modelar como corrigi-los.

 ■ A modelagem não é 
questionar ou testar.
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Vamos usar!

Parabéns!  Vamos direto ao assunto e falar sobre como usar o 
Snap Core First em sua vida cotidiana.

Criamos quatro atividades para você começar. Escolha atividades 
que sejam motivadoras e permaneçam envolventes. Sinta-se à 
vontade para repetir atividades, uma vez que a repetição apoia o 
aprendizado.

Não cometa esses erros de principiante!
 ■ Você não precisa criar algo do zero. Construímos a 
estrutura. Familiarize-se com o que há no Snap Core 
First e depois personalize para o usuário.

 ■ Não coloque muita pressão sobre você ou o usuário. 
Completar todas as tarefas com precisão no início não 
é realista. Não há problema em cometer erros. Use as 
dicas que fornecemos no cartão #4 - "Usar CAA" para 
ajudar a fornecer oportunidades para o indivíduo se 
engajar e participar. 

Para metas e 
planos de aula mais 
detalhados, revise o 

cartão #11 - Pathways 
para Core First e Core 

First Learning. 
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Informações importantes
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Suporte e treinamento: Contacte o seu representante- 

Observações:

www.tobiidynavox.com/es/sobre-tobii-dynavox/nuestros-representantes/



 ■ Se houver uma frase repetitiva na história e você tiver um botão vazio na página, 
programe a frase no botão.

 ■  Selecione o botão sempre que a frase repetida aparecer.

 ■ Mensagens como “Vire a página” e “Leia novamente” já estão programadas no 
seu dispositivo.

 ■ Comente tudo o que a criança olha e/ou aponta para o ambiente. Quando 
terminar, reforce o quanto eles se comunicavam com você.

 ■ Revise o livro novamente, concentrando-se nas imagens. Observe as palavras no 
dispositivo que correspondem às imagens e ao modelo, selecionando-as.

Apresente o livro e 
mostre a capa. Discuta 
sobre o que será o livro.

Leia cada página e 
faça uma pausa ao 
final para permitir 
oportunidades de 
comunicação. 

Ao ler, faça uma pausa 
para fazer comentários 
e perguntas (por 

Atividades
Ler um livro

exemplo, o que você 
acha até agora? É 
assustador? Eu acho 
que o garoto estava 
assustado.)

Depois de terminar 
de ler o livro, não 
questione, em vez disso, 
pergunte como eles 
se sentiram ou o que 
acharam da história.

Etapas

Preparação
Selecione Temas na barra de 
ferramentas. Localize o Tema de Leitura 
e revise o vocabulário antes de iniciar a 
atividade.

Materiais
Tema de leitura do Snap 
Core First

Um livro favorito

Um lugar confortável

Dicas úteis

1

2

3

4
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 ■ Verifique a pasta Jogos de Palavras em Palavras de Tema para obter mais 
palavras do vocabulário.

 ■ Mensagens como "Minha vez", "Jogar novamente" e "Não gosto desse jogo" já 
estão programadas no seu dispositivo.

 ■ Peça ao usuário que acompanhe a vez de todos (meu turno, seu turno), 
selecionando os botões apropriados.

Apresente o jogo e 
repasse as regras se 
você não o jogou antes.

Comece a jogar 
usando o vocabulário 
que você revisou.

Faça pausas para 
comentar sobre como o 
jogo está indo.

Quando o jogo terminar, 
reserve um tempo para 
fazer comentários.

Atividades
Jogar um jogo

Etapas

Ideias de jogo
Vá Pescar, War, Bingo, Memória, 
Candyland

Preparação
Selecione Temas na barra de ferramentas. 
Localize o Tema de Jogos e revise 
o vocabulário antes de começar a 
atividade.

Materiais
Tema de jogos do Snap 
Core First

Um jogo de tabuleiro ou 
de cartas favorito

Lanches (opcional)

Dicas úteis

1

2

3

4
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Selecione a ferramenta de Pesquisa.

Selecione a caixa de texto e digite a palavra que 
você deseja encontrar.

Na lista de opções, selecione o resultado desejado.

Siga o caminho destacado para encontrar sua 
palavra ou frase.

Leia este código 
para obter mais 

informações sobre o 
recurso de pesquisa.

Pesquisar por palavra

7

1

2

3

4



Alterar tamanhos da grade
Recomendamos priorizar a capacidade do usuário 
de selecionar botões com precisão. O ato de acessar 
fisicamente o dispositivo de comunicação requer prática. 
Comece com um tamanho de grade menor. À medida 
que o usuário se acostuma a usar o dispositivo, ele pode 
acessar tamanhos de grade maiores. Alterar o tamanho 
da grade é fácil e o Conjunto de Página do Core First 
foi projetado para manter a localização do vocabulário 
consistente em todos os tamanhos de grade.

Leia este código 
para ver um pequeno 

vídeo sobre como 
alterar o tamanho  

da grade.

1

2

3

4

5

Selecione o botão Editar.

Selecione a guia Conjunto de Páginas.

Selecione o tamanho da grade.

Faça uma seleção nos tamanhos de grade otimizados.

Selecione Concluído.
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Leia este código 
para obter mais 

informações sobre 
como editar os 

botões.

Editar um botão
1

2

9

3

4

5

6

7

8

Vá para a página com o botão que você deseja editar.

Selecione Editar.

Quando terminar, selecione Concluído.

O painel de edição aparecerá na parte inferior da 
tela. Observe que "Botão" já está destacado.

Selecione o botão que deseja editar.

Para alterar o símbolo de botão:

Para alterar o texto que aparece no botão, digite o campo Rótulo. Para alterar 
a Mensagem que é inserida ou falada quando o botão é selecionado, digite no 
campo Mensagem.

Selecione Estilo para alterar a cor, a borda, a fonte ou o layout dos botões.

Edite as ações para alterar o que acontece quando o botão é selecionado.

Selecione o botão Câmera 
para adicionar uma foto.

Selecione o botão Pesquisar 
para encontrar um símbolo.
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Selecione o botão Visualizar na parte 
inferior do painel de edição de suporte 
para visualizar suas alterações no 
Suporte Comportamental.

Quando terminar, selecione Concluído.

Selecione a ação (Minicronograma, 
Temporizador Visual, Primeiro... Então ou 
Script).

Selecione o ícone de lápis em qualquer 
linha para fazer alterações.

Editar suportes 
comportamentais

1 Encontre a página Suportes que 
contém o suporte comportamental a 
ser editado.

2 Selecione Editar.

3 Selecione o botão para o suporte que 
deseja editar.

4

5

6

7
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Compartilhar e salvar  
suas páginas:

Sincronizar
A sincronização permite:

 ■ Usar a mesma versão do conjunto de páginas em vários dispositivos

 ■ Compartilhar o conjunto de páginas com outras pessoas

 ■ Editar remotamente

 ■ Salvar seu Conjunto de Páginas na nuvem com um único clique

Este é o botão 
Sincronizar. Ele está 
localizado na barra 

superior do Snap 
Core First.

Ao contrário de copiar, as páginas sincronizadas são conectadas entre si por meio de 
uma versão atualizada na nuvem.

Ao selecionar Sincronizar, você envia as alterações que fez para a nuvem e recebe as 
alterações que outras pessoas fizeram.

Quando todos os dispositivos conectados estiverem sincronizados, todos eles têm a 
mesma versão do Conjunto de Páginas.
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Compartilhar e salvar  
suas páginas:

Salvar em um arquivo

9

Sincronizar  
ou salvar em  
um arquivo?

Seu usuário do Snap e páginas podem ser copiados para um 
arquivo. Esses arquivos podem ser armazenados e compartilhados 
em myTobiiDynavox.com, ou você pode salvá-los localmente no 
seu dispositivo ou USB. 

Salvar em um arquivo

Salvar em um arquivo é melhor para 
compartilhar com pessoas que querem 
fazer suas próprias alterações, separadas 
de você, e quando você quer apenas 
salvar ou compartilhar algumas páginas, 
não um Conjunto de Páginas inteiro.

Salvar em um arquivo é ótimo para 
momentos em que você não tem uma 
conexão com a Internet. Crie um arquivo 
de backup para você mesmo ou coloque 
o arquivo em uma unidade USB para 
compartilhar com outra pessoa.

Salvar em um arquivo é a única maneira 
de fazer o backup de um usuário, incluindo 
todas as configurações.

Sincronizar

A sincronização é mais útil quando o 
usuário está alternando entre vários 
dispositivos. Talvez eles tenham um 
dispositivo na escola e outro dispositivo 
em casa. Sincronize o Conjunto de 
Páginas entre os dois dispositivos para 
garantir a consistência.

A sincronização também pode ser usada 
para editar remotamente, sem atrapalhar 
o usuário. Por exemplo, o usuário pode 
continuar a usar seu dispositivo de 
comunicação enquanto você edita o 
Conjunto de Páginas no PC. Sincronize 
no PC e sincronize no dispositivo de 
comunicação para receber as alterações.

A sincronização também pode ser usada 
como um método de backup conveniente 
para um único dispositivo. Cada vez que 
você sincronizar, você cria um backup na 
nuvem.



Leia este código para 
obter mais Informações 
sobre o Pathways para 

Core First:

Pathways para Core First
Pathways para Core First é um aplicativo gratuito que fornece 
orientação especializada sobre como envolver os usuários do 
Snap Core First.

 ■ Configure o Core First

 ■ Personalize o Core First 
aprendendo a editar

 ■ Experimente usando 
atividades divertidas

 ■ Construa habilidades de 
comunicação

 ■ Construa habilidades 
operacionais

O Pathways leva você passo a passo pelas 
habilidades que ajudam a maximizar os benefícios 
da comunicação CAA com o Snap Core First.

 ■ Construa interação social

 ■ Estimular 
comportamento positivo

 ■ Identifique metas usando 
nossa grade de metas

 ■ Conheça as principais 
dicas para incentivar o 
crescimento

 ■ Monitore o progresso
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Core First Learning
O que é o Core First Learning?

Um programa de comunicação baseado na web que suporta o 
desenvolvimento de idiomas, comunicação e alfabetização.

Ele ensina o significado, uso e colocação de palavras em sistemas 
CAA.

Como faço para obtê-lo?

No aplicativo Pathways para Core First:

 ■ Selecione Construir Habilidades.

 ■ Selecione Ensinar Vocabulário Básico.
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myTobiiDynavox.com

Juntar-se ao myTobiiDynavox permitirá que você 
faça o seguinte:

 ■ Faça backup do seu sistema com segurança

 ■ Baixe ferramentas e recursos gratuitos

 ■ Veja os planos de aula gratuitos do Core First

 ■ Saiba mais sobre as atualizações disponíveis 

 ■ Acesse o suporte técnico e perguntas frequentes

 ■ Compartilhar conjuntos de páginas e pacotes de 
páginas

myTobiiDynavox.com

Sua conta myTobiiDynavox.com gratuita dá acesso a vários 
benefícios, incluindo armazenamento em nuvem para backups, 
sincronização e compartilhamento de Conjuntos de Páginas, 
planos de aula e muito mais!
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Suporte adicional

Comunidade: bit.ly/TDFBCommunity

Suporte técnico no Brasil:  
Contate o seu representante-  

www.tobiidynavox.com/es/sobre-tobii-dynavox/ 
nuestros-representantes/


