
Embora a disposição de impressão acessível seja essencial para alguns utilizadores 

mais vulneráveis, é também útil para todos, independentemente das suas 

capacidades de literacia. Assim, já não se trata de aumentar o número de 

materiais para cada população com di�culdades particulares, mas sim de procurar 

desenvolver conteúdos acessíveis desde o início para melhor comunicar com 

todos.

 

Contexto

Existem programas de software (disvocais, ...) que lhe permitem adaptar rapidamente 

a disposição das páginas graças a várias funções:

- escolha de fontes adaptadas (verdena, arial, opendyslexic...); espaçamento entre 

linhas e palavras; possibilidade de representar uma divisão silábica ...O software que 

oferece estas possibilidades de disposição pode poupar tempo ao professor no 

fornecimento de conteúdos acessíveis.

No contexto de cursos on-line, o aluno pode utilizar este software para copiar e colar 

texto, folhas de exercício, etc., no software para adaptar o layout às suas necessidades.

Apresetação

Software para adaptar 
facilmente o conteúdo e layout 

Funções para adaptar a disposição dos textos 

ESPAÇO ENTRE LINHAS 

E PALAVRAS

DIVISÃO 

SILÁBICA

FONTES ADAPTADAS

  IDEAS POR LINHAS 

COLORIDAS 

ALTERNADAS

25

A divisão silábica pode 

ajudar os jovens a ler mais 

�uentemente, ajudando-os 

a decifrar (sílabas, letras 

silenciosas, etc.).

Escolha de fontes 

legíveis, facilmente 

reconhecíveis e sem 

serifas 

A �m de não perder 

o �o da leitura, é por 

vezes útil poder 

destacar cada 

segunda linha de um 

texto.Escolher especi�cas 

fontes

A �m de facilitar a leitura 

e, portanto, a 

compreensão da escrita, 

é importante que alguns 

estudantes possam 

aumentar o espaço entre 

as palavras, bem como o 

espaço entre linhas 

A leitura é importante no dia-a-dia
como aprender coisas

butter        but-ter
napkin       nap-kin

A minha mãe é a melhor 
cozinheira,  ela cozinha boas 
tortas. Adoro comê-las com os 
meus amigos.



Layout :
 
- Fonte e tamanho adequados
- Espaço entre linhas e 
palavras
- Divisão silábica
- Destaque de sons complexos
- ...

Recursos

Exemplo

FUNDO COLORIDO

Para facilitar a leitura, pode 

ser interessante propor um 

layout de página com 

destaque de certos sons 

complexos.

REALCE DE SONS 

COMPLEXOS

Para alguns aprendizes, é 

mais fácil ter um fundo 

colorido (liso). Contudo, 

lembre-se sempre de usar 

uma cor de escrita de alto 

contraste.

USAR COR 

ADAPTADA

Escolher contraste 

elevado para assegurar a 

máxima legibilidade.

É recomendado um 

valor de contraste de 

pelo menos 70 entre os 

caracteres e o fundo.

Sem layout acessível

Com layout acessível

https://www.dyslogiciel.fr/

https://www.onenote.com


