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Códigos QR

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

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

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

Usuários iOS 
Abra a câmera do seu telefone e aponte-a para o código QR. Toque 
na notificação que aparece.

Perguntas frequentes

Como determino qual conjunto de páginas usar? 
O conjunto de páginas certo para cada usuário é determinado por diversos fatores, incluindo necessidades de acesso, 
nível de alfabetização, necessidades e preferências quanto a símbolos, estilo de aquisição de linguagem (analítico versus 
gestalt), diagnóstico clínico (afasia etc.) e o idioma de cada usuário. O seu especialista de referência ou consultor de 
soluções Tobii Dynavox local podem orientá-lo da melhor forma. Eles analisarão o perfil e as necessidades exclusivas de 
cada usuário e farão uma recomendação. Acesse TobiiDynavox.com e selecione Contato para encontrar seu consultor de 
soluções local ou parceiro Tobii Dynavox.

Consigo testar conjuntos de páginas diferentes? 
Sim! É possível selecionar um conjunto de páginas diferente a qualquer momento. Acesse Editar> Conjunto de páginas 
> [selecione o conjunto de páginas atual] > Novo conjunto de páginas.

Se quiser, experimente diferentes conjuntos de páginas no início de sua jornada. No entanto, é melhor manter o conjunto 
de páginas com o qual o usuário começar a se familiarizar e ter sucesso. 

E se o usuário apresentar dificuldade para fazer seleções com precisão? 
Existem várias maneiras de ajudar o usuário a fazer seleções de forma rápida e precisa. Você pode resolver problemas 
de acesso, desde alterar o método de acesso até ajustar as configurações, escolher um tamanho de grade diferente ou 
simplesmente reposicionar o dispositivo. Nós podemos ajudar! Sempre entre em contato com o seu especialista local, com 
o consultor de soluções ou com o parceiro Tobii Dynavox primeiro. Caso contrário, ligue ou envie um e-mail para o suporte 
da Tobii Dynavox.

http://TobiiDynavox.com
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Dicas para apresentar a CAA (comunicação aumentativa 
e alternativa)

Trabalhe em equipe 
Familiares e outras pessoas importantes devem estar familiarizados com o TD Snap. 
Proporcione a cada pessoa algum tempo para explorar o aplicativo e localizar palavras 
comuns que surgem nas interações delas com o usuário do CAA. 

Mantenha acessível 
Tenha o dispositivo CAA com você e sempre acessível ao usuário. Pense no dispositivo CAA 
como a voz dele. Você nunca fica sem a sua voz, então ele não deve ficar sem a dele! 

Modele, modele, modele 
As pessoas aprendem o idioma observando, ouvindo e então tentando por elas mesmas. Foi 
constatado que a modelagem é a melhor maneira de ensinar as pessoas a se comunicarem 
usando a CAA. A modelagem envolve tocar e usar o dispositivo enquanto você fala e interage 
com a pessoa. Modele a comunicação utilizando o TD Snap ao longo do dia e quando estiver 
conversando com o usuário da CAA. Os familiares e cuidadores também devem participar da 
modelagem.

 ■ Modelagem significa mostrar ao indivíduo como se comunicar. 

 ■ Não é necessário 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. 

 ■ Modelagem não é questionar ou testar.

Responda a todas as tentativas de comunicação 
É comum que um usuário da CAA explorem o dispositivo e façam seleções que inicialmente 
pareçam aleatórias. Ao responder às seleções dele, você reforça que cada palavra tem 
significado e apresenta resultados no mundo real.

Reconheça oportunidades 
Identifique os momentos nos quais o indivíduo consegue aprender e praticar habilidades de 
comunicação ao longo do dia. Por exemplo, ajude-o a usar o TD Snap para comunicar as 
escolhas dele sobre um lanche ou um filme.

Seja paciente 
Aprender a usar a CAA é como aprender qualquer idioma novo. Você não esperaria que 
alguém se comunicasse de forma substancial em um idioma completamente novo nos 
primeiros dias, ou mesmo semanas, de tentativas. Basta continuar com a modelagem, 
proporcionando oportunidades de alto interesse para comunicação e respondendo a todas as 
seleções que ele fizer no TD Snap.

Assista ao vídeo com 
a demonstração da 
modelagem.

qrco.de/bbGQul

http://qrco.de/bbGQul
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Seja um excelente parceiro de comunicação

Lembre-se de usar as estratégias abaixo para ser um bom parceiro de comunicação e criar um 
ambiente para o sucesso da comunicação.

Crie um ambiente positivo para comunicação 
Adote essas atitudes e estratégias que estimulam a comunicação.

 ■ Suponha a competência do indivíduo 
“Eu sei que você tem algo a dizer.” “Você consegue.”

 ■ Concentre-se no uso, não no teste 
Em vez de dizer “Encontre o livro”. Diga “É hora da leitura. Qual livro devemos ler?”

 ■ Responda a todas as formas de comunicação 
Aprendiz: Sorri para você. Parceiro: “Bem, olá para você também!”

 ■ Aguarde 
A comunicação com a CAA demanda tempo. Conte até cinco antes de oferecer ajuda para localizar o 
vocabulário. Se o usuário da CAA estiver escrevendo uma frase, espere pacientemente que ele a diga, em vez 
de lê-la para ele, adivinhar o que ele vai dizer ou simplesmente seguir em frente com a conversa.

Busque o sucesso 
O sucesso da comunicação é mais do que o indivíduo comunicar o que você espera, quando 
espera e como 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
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Atividade: Caça ao tesouro! 

Conhecer o vocabulário do seu dispositivo CAA deve ser uma experiência divertida e interativa. 
Sente-se com o usuário da CAA e comece a selecionar os botões. Veja como tudo está organizado e 
comece a se sentir confortável ao navegar pelo aplicativo. Convide o usuário a acompanhá-lo em uma 
caça ao vocabulário. Aqui está uma lista de itens para encontrar: 

Dica 
Use a ferramenta Pesquisar para consultar se o item de vocabulário já está no conjunto de páginas antes de 
adicionar qualquer coisa.

Uma forma de cumprimentar alguém 

Algo que possa ser usado para fazer um desenho 

Algo para vestir quando estiver frio 

Seu animal favorito 

Uma atividade que realizou hoje 

Algo que você faz ao ar livre 

Seu prato favorito 

Uma palavra para descrever como você está se sentindo 

Algo que você precisa para escovar os dentes

Palavras para descrever o clima de hoje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Atividade: personalize o conjunto de páginas

Independentemente de qual conjunto de páginas for selecionado, você pode querer adicionar 
vocabulário personalizado. Passe algum tempo analisando o conjunto de páginas para encontrar os 
melhores lugares para adicionar esse vocabulário. Consulte as seções “Editar um botão” e “Adicionar 
um botão” para ajudar a adicionar algumas ou todas as informações a seguir: 

 ■ Nomes e imagens de amigo e familiares

 ■ Informações pessoais, se adequadas à idade (por exemplo, endereço de e-mail, número de telefone) 

 ■ Pratos e restaurantes favoritos 

 ■ Músicos e programas de TV favoritos 
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Editar um botão

Acesse a página com o botão que você deseja editar.

Selecione Editar.

1

2

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

3

Selecione o botão Câmera para adicionar uma foto.

Selecione o botão Editor de símbolo para alterar as cores do símbolo atual.

Selecione o botão Pesquisar para encontrar um símbolo.

Selecione o botão que deseja editar.

Para alterar o símbolo do botão:

4

5

Digite no campo Rótulo para alterar o texto que aparece no botão. Digite no campo Mensagem para alterar a 
mensagem que é inserida ou falada quando o botão é selecionado.

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

Edite as ações para alterar o que acontece ao selecionar o botão.

6

7

8

Ao finalizar, selecione Concluído.9

Assista a um vídeo 
sobre a edição de 
botões.

qrco.de/bbGQvh

http://qrco.de/bbGQvh
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Adicionar um botão

Acesse a página à qual você gostaria de adicionar um botão.

Selecione Editar.

1

2

Selecione a célula vazia à qual você gostaria de adicionar um botão.3

Selecione o botão Câmera para adicionar uma foto.

Selecione o botão Pesquisar para encontrar um símbolo.

Digite o texto do rótulo do botão no campo Rótulo.

Para alterar o símbolo do botão:

4

5

Ao terminar de adicionar os botões, selecione Concluído.6

Selecione o botão Editor de símbolo para alterar as cores do símbolo atual.

Observação 
A ação “Falar ou inserir mensagem” é adicionada automaticamente a todos os novos botões. Para adicionar 
outras ações, selecione Adicionar ação.
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Pesquise por uma palavra

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

Na lista de opções, selecione o resultado desejado.

Siga o caminho destacado para encontrar sua palavra 
ou frase.

2

3

4

Selecione a ferramenta de Pesquisa.1

Assista a um breve 
vídeo sobre como 
usar a ferramenta de 
pesquisa. 

qrco.de/bbGQv6

Bloqueie o modo de edição com uma senha

Se precisar impedir que o usuário edite o conjunto de páginas, configurações, compras no aplicativo 
ou sincronizações, é possível exigir uma senha para acessar esses recursos.

Selecione o botão Editar.1

Dica 
Há uma senha principal listada no manual do usuário do TD Snap caso esqueça a sua.

Selecione a guia Sistema.

Defina o seletor Usar senha para Ativado.

Insira uma senha de quatro dígitos que só você conheça 
e que não seja fácil de adivinhar.

Digite a senha novamente para verificá-la.

Ao sair do Modo de Edição, a senha será solicitada para acessar a compra no aplicativo e, se ativado, 
para acessar o Modo de Edição, sincronização e/ou o Modo de Pesquisa.

2

3

4

5

http://qrco.de/bbGQv6
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Selecione a guia Usuário.

Selecione Exceções de pronúncia.

Selecione Adicionar exceção de pronúncia. 
A caixa de diálogo Adicionar Exceção de Pronúncia será aberta.

No campo Palavra, digite a palavra como ela é escrita.

No campo Pronúncia, digite a palavra foneticamente, como você gostaria que ela fosse pronunciada. 
Para testar a pronúncia, selecione o botão Visualizar.

Selecione Concluído para salvar a exceção de pronúncia.

2

3

4

5

6

7

Pronúncia correta

Caso encontre uma palavra que não seja pronunciada corretamente pela voz que escolheu, é possível 
usar uma exceção à pronúncia para ensinar a voz a dizer a palavra da maneira que você especificar. 

Selecione o botão Editar. 1

Observação 
As exceções de pronúncia são anexadas à voz que está ativa quando elas são criadas. Se você mudar para 
uma voz diferente e desejar usar as mesmas exceções de pronúncia, deverá importá-las da voz anterior. 
Consulte o manual do usuário do TD Snap para mais detalhes.
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Sincronizar

A sincronização permite:

 ■ Use a mesma versão do conjunto de páginas em 
diversos dispositivos

 ■ Compartilhe o conjunto de páginas com outras pessoas

 ■ Editar remotamente

 ■ Salve seu conjunto de páginas na nuvem com um 
único clique

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 terão a mesma versão do 
conjunto de páginas.

Compartilhe e salve suas páginas

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

Sincronizar ou 
salvar em um arquivo?

Salve em um arquivo 
Salvar em um arquivo é a melhor opção para compartilhar 
com pessoas que queiram fazer suas próprias alterações, 
independentes de você, e quando você deseja 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.

Sincronização 
A sincronização é mais útil quando o usuário utiliza vários 
dispositivos Talvez ele tenha um dispositivo na escola e 
outro 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. A cada 
sincronização, você cria um backup na nuvem.

Este é o botão Sincronizar. 
Ele está localizado na 
barra superior do TD Snap.
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Próximas etapas

Aprenda e pratique com o seu conjunto de páginas 
Cada conjunto de páginas do TD Snap está organizado de forma diferente e conta com recursos 
distintos. Criamos cartões de treinamento para cada conjunto de páginas. Eles explicam os recursos 
exclusivos do seu conjunto de páginas e o ajudam a aprender com a prática por meio de atividades 
de exemplo. Basta ler o código QR apropriado abaixo.

Cartões de treinamento 
do conjunto de páginas do 
TD Snap Core First

qrco.de/brscftc

http://qrco.de/brscftc
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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!

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

 ■ Faça backup do seu sistema com segurança

 ■ Baixe ferramentas e recursos gratuitos

 ■ Analise os planos de aula gratuitos do Core First

 ■ Saiba mais sobre as atualizações disponíveis 

 ■ Acesse o suporte técnico e perguntas frequentes

 ■ Compartilhe conjuntos e pacotes de páginas

myTobiiDynavox

myTobiiDynavox.com

http://myTobiiDynavox.com
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Suporte adicional

Hub de aprendizagem 
Tobii Dynavox

learn.tobiidynavox.com

Página de suporte do TD Snap

qrco.de/SnapHelp

Comunidade TD no Facebook

qrco.de/TDFB

Suporte técnico no Brasil

(11) 3884-2423

#1000274 Tobii Dynavox Snap Basics Training Cards v.1.0 - pt-BR

http://learn.tobiidynavox.com
http://qrco.de/SnapHelp
http://qrco.de/TDFB



