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FERRAMENTA DE LEGENDAGEM

Descrição:

(STUDENT)

O AVA é uma ferramenta de legendagem
utilizada para a comunidade de surdos e
duros de ouvido. Fornece legendas imediatas
e acessíveis aos alunos em múltiplos meios;
em conversação, em sala de aula online, e
muito mais. 
A AVA utiliza legendas baseadas em
inteligência humana e artificial que vêm com
rapidez e máxima precisão. Exibirá legendas
em cima do vídeo ou apresentação, para que
os alunos possam seguir confortavelmente.
A AVA é acessível para telemóvel, web, Mac e
Windows. 

Grátis para a maioria das
características. 

Planos pagos desbloqueiam legendas
de maior qualidade e características
chave para alunos e profissionais.

Alunos que são surdos
Alunos que são difíceis de
ouvir

Use AVA quando não tiver alunos surdos ou com dificuldades de audição! Esta
ferramenta pode ser especialmente útil para alunos de meios desfavorecidos, que
podem ou não ter auriculares ou auscultadores de qualidade, para alunos que
trabalham em espaços cheios ou ocupados em casa, e muito mais. 
Use a Ava quando estiver a gravar uma aula ao vivo, isto pode ajudar os alunos a
seguirem o material quando estiverem a rever o material e a reproduzir algum
conteúdo. 

https://www.ava.me/

Grau de acessibilidade:

A Ava é intuitiva e fará a maior
parte do trabalho para si, demora
um minuto a ser utilizado, mas é
muito útil em geral. 



Etapa 2.

COMO UTILIZAR?

Etapa 1.

Etapa 3.

O Ava é fácil de usar. É um software que descarrega
para o seu computador, não é demasiado pesado e
não requer instalação. Está pronto a usar, e tem
configuração para adaptar as suas preferências. 

Na página principal:
https://www.ava.me/, clicar em
'Começar'. 
Isto irá levá-lo até à faixa da Ava. Ao
lançar, a Ava irá descarregar-se a si
própria, e só terá de a abrir. 

Crie uma conta, então, selecione 'como
se identifica'. Isto irá adaptar o seu layout.  

https://www.ava.me/

Uma vez concluída a sua instalação,
pode iniciar o programa! 
Ava irá legendar tudo, desde vídeos a
reuniões online. Desde que haja som
vindo do seu computador, a Ava
fornecerá legendas. 

Elas aparecerão na parte inferior do seu
ecrã (ver imagem). 

Por fim, recebe a transcrição da reunião
a que acabou de assistir. Pode editá-la e
guardá-la para outras referências. 

Pode também ajustar as suas definições,
alterar o espaçamento, o contraste e
muito mais. 


