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Designação da Formação: Softwares gratuitos e freeware de comunicação 

Alternativa 

         
Enquadramento: Com o quadro económico em que o país se encontra e, com os cortes 

salariais impostos aos agentes educativos, torna-se imprescindível que usemos toda a 

criatividade e os recursos livres que a WEB 2.0 coloca ao nosso dispor. A partilha na Web 

torna os computadores em verdadeiras mediatecas que devemos aprender a explorar em 

toda a sua plenitude, contribuindo para o enriquecimento das nossas práticas 

pedagógicas. Software gratuito ou freeware é qualquer programa de computador cuja 

utilização não implica o pagamento de licenças de uso ou royalties (pt.wikipedia), e já 

estão disponíveis inúmeros que poderão servir a problemática dos alunos com 

necessidades educativas especiais. 

. “O portal ARASAAC (Portal Aragonês de Comunicação Aumentativa e 

Alternativa) disponibiliza recursos gráficos e materiais para facilitar a comunicação das 

pessoas com algum tipo de dificuldade nesta área.” (catedu.es) 

O Portal disponibiliza um sistema pictográfico de livre distribuição, aplicativos para 

o desenvolvimento de pranchas de comunicação, e aplicativos para serem usados no 

computador, tablets, iPhone, e outros. 

O objetivo do Portal é garantir a comunicação como direito universal, a difusão e 

uso em qualquer contexto, educativo, terapêutico e outros. 

O Plaphoons  “é um programa de comunicação alternativa, pensado para 

pessoas com limitações motoras que não podem comunicar mediante a fala” (RENAPI) 

O Plaphhons “permite a criação de tabelas onde pode ser inserido um som 

digitalizado ou leitura sintetizada com imagem e texto. 

Permite, ainda a navegação entre diversas tabelas,…” (Azevedo, J.) 

 

Objetivos gerais: Pretende-se que os formandos saibam editar e trabalhar no portal 

Arasaac e com software Plaphoons. 

 

Objetivos específicos: No final da formação, o formando deverá saber: 
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No Arasaac: 

- Extrair símbolos pictográficos; 

- Criar frases; textos; 

- Criar tabelas de comunicação; 

- Exportar imagens e tabelas para impressão; 

 
No Plaphoons: 

- Criar uma nova tabela de comunicação; 

- Editar células, modificar imagens de célula e o seu estilo; 

- Criar células de conteúdo dinâmico; 

- Alterar as configurações e o modo de acesso 

- Editar opções básicas de fala e listas de palavras; 
- Enviar letras/ teclas/ caixas para janelas externas 

- Exportar tabela para impressão 
 

Caracterização dos formandos: 

– Professores de educação especial; 

– Terapeutas da fala e ocupacionais; 

– Estudantes na área da deficiência; 

– Familiares de pessoas com deficiência. 

 
* Dá-se prioridade aos formandos que estejam colocados ou trabalhem diretamente na área de abrangência do CRTIC 

de Cinfães 

 

Duração total da Formação: 4 horas 
 
Custo: Gratuita 
 
Horário: Dia 19 de Março das 14:00h às 18:00h 
 

Nº de vagas: Limite máximo de 15 pessoas e número mínimo de 6 pessoas para 

realização da formação. 

 
Recursos e logística: 

- A sala 14 da Escola E.B 2,3 de Cinfães  

- As pastas com o material de apoio são fornecidas pelo CRTIC no Inicio da Formação. 
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Requisitos Mínimos 

- Cada formando deverá ter o seu computador portátil com Wi-Fi ou ligação própria à 

internet. 

- Conhecimentos básicos de informática 

 
Metodologia: 

A Formação é de cariz prático e experimental. Os formandos vão acompanhando a 

explicação do formador, repetindo depois os passos sozinhos no computador. 
 

Conteúdo programático: 

I - Arasaac 

I.I – Definições e conceitos sobre o Arasaac 

I.II – Criação de frases 

1º passo 

o adicionar as palavras que fazem parte da frase 

o apagar e ordenar palavras selecionadas 

2º passo 

o Seleccionar o pictograma que quer mostrar. 

o personalizar o texto que mostrará cada símbolo. 

3º passo 

o Formatação da frase 

o Formatação da saída da imagem. 

 
I.III – Gerador de Tabelas de comunicação 

o Configuração de modelos 

o Configuração Geral 

o Configuração das células; 

o Seleccionar o pictograma que quer mostrar. 

o Personalizar o texto que mostrará cada símbolo. 

o Gerar a tabela comunicação para impressão 

 
I.IV – Gerador de horários 

o Configuração de modelos 

o Configuração Geral 

o Configuração das células; 
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o Seleccionar o pictograma que quer mostrar. 

o personalizar o texto que mostrará cada símbolo. 

o Gerar o horário para impressão 

 
I.V – Gerador de Calendários 

o Configuração de modelos 

o Configuração Geral 

o Configuração das células; 

o Seleccionar o pictograma que quer mostrar. 

o personalizar o texto que mostrará cada símbolo. 

o Gerar o calendário para impressão 
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II - Plaphoons 

 
II.I – Definições e conceitos sobre o Plaphoons 

II.II - Criação de uma nova tabela 

o Editar células (texto, legenda, imagem e voz) 

o Apagar e adicionar colunas e linhas 

o Modo de edição da célula 

o Células de conteúdo dinâmico 
II.III – Controlo 

o Ativar e desativar varrimento 

o Editar o modo de varrimento 

o Editar o modo de seleção no varrimento 

 
II.IV – Copiar e editar teclados de outros utilizadores 

 

II.V – Preferências 

o Configuração do sintetizador de voz 

o Fundo dos teclados 

o  
II.VI – Configurações do utilizador 

• Configurações gerais 

• Opções de fala 

• Interfaces de acesso 

• Dicionários 
II.VII – Importar e exportar teclados 

 

III – Trabalho Final 

o Em grupo construção de história 

o Publicação On-line 

 
 


