
	

	

	

	

	

	

	

	

Guia de Utilização 
	

	 	



Predictable 5 Guia de Utilização 

 2 support@therapy-box.co.uk 

Índice 
	

1.	Introdução	................................................................................................................................	4	

2.	Navegar	no	Aplicativo	..............................................................................................................	4	

3.	Login	.........................................................................................................................................	5	

4.	Métodos	de	Acesso	..................................................................................................................	5	

4.1	Capaz	de	utilizar	o	ecrã	sensível	ao	toque,	mas	precisa	de	alguma	ajuda	.........................	6	

4.2	Baixa	Visão	.........................................................................................................................	6	

5.	Controlo	do	Switch	do	iOS	........................................................................................................	6	

5.1	Verificação	Predictable	(Toque	em	Qualquer	Lugar	e	Switch	de	Acesso)	..........................	7	

5.2	Tipo	de	Verificação	.............................................................................................................	7	

5.3	Taxa	de	Verificação	............................................................................................................	7	

5.4	Taxa	de	Verificação	............................................................................................................	8	

5.5	Saída	Rápida	.......................................................................................................................	8	

5.6	Configurações	de	E-mail	.....................................................................................................	9	

6.	Emparelhar	a	sua	Caixa	do	switch	do	Bluetooth	com	o	seu	iPad/iPod/iPhone	.......................	9	

7.	Mensagens	do	Floorhold	........................................................................................................	10	

8.	Previsão	de	Palavras	...............................................................................................................	11	

8.1	Bolha	e	Faixa	....................................................................................................................	12	

8.2	Uma	Palavra	&	Duas	Palavras	...........................................................................................	12	

8.3	Conclusão	Automática	......................................................................................................	13	

8.4	Verificação	Ortográfica	.....................................................................................................	13	

8.5	Outras	configurações	de	previsão	de	palavras	.................................................................	14	

9.	Configurações	do	Teclado	......................................................................................................	14	

9.1 Escolha o seu tipo de teclado	.....................................................................................	14	

9.2 Utilize o teclado iOS ou uma extensão de	teclado	...................................................	15	

9.3 Alterar as teclas de recurso do teclado	.....................................................................	16	

9.3 Utilizando um teclado Bluetooth	.................................................................................	17	

10.	Como	transmitir	a	sua	mensagem	(outras	formas	de	adicionar	texto	à	janela	da	mensagem)
....................................................................................................................................................	18	

10.1 Frases	...........................................................................................................................	18	

10.2 Adicionar uma Categoria	...........................................................................................	18	

10.3 Adicionar uma Frase	..................................................................................................	19	

11.	Banco	de	mensagens	com	a	sua	conta	de	utilizador	............................................................	23	

11.1 Criar frases com o banco de mensagens	...............................................................	24	

12.	Editar	uma	frase	...................................................................................................................	26	



Predictable 5 Guia de Utilização 

 3 support@therapy-box.co.uk 

13.	Histórico	...............................................................................................................................	26	

13.1 Limpar Histórico	..........................................................................................................	27	

14.	Ferramenta	de	Caligrafia	......................................................................................................	28	

15.	Copiar	&	Colar	......................................................................................................................	28	

16.	Saída	de	Voz	e	Emoticons	.....................................................................................................	29	

16.1 Vozes do Predictable	.................................................................................................	30	

16.2 ModelTalker	.....................................................................	Error!	Bookmark	not	defined.	

16.3 Ivona	.................................................................................	Error!	Bookmark	not	defined.	

17.	Pronúncia	Fixa	......................................................................................................................	31	

18.	Emoticons	Personalizados	....................................................................................................	31	

19.	Recurso	de	Publicar:	partilhar	mensagens	privadas	em	lugares	públicos	............................	32	

20.	Se	quer	utilizar	a	sua	própria	voz	(Banco	de	mensagens)	....................................................	33	

21.	Partilhar	as	suas	mensagens	................................................................................................	33	

21.1 Enviar um e-mail no modo de acesso por switch	..................................................	34	

22.	Utilizadores	&	Backups	.........................................................................................................	36	

23.	Mudar	a	aparência	da	aplicação	..........................................................................................	37	

23.1 Tipos de Letra	.............................................................................................................	37	

23.2 Mudar o esquema de cores	.......................................................................................	39	

23.3 Redefinir para o padrão	.............................................................................................	39	

24.	Outras	Configurações	...........................................................................................................	40	

24.1 Chaves Canhotas Rápidas	........................................................................................	40	

25.	Gerenciar	Teclas	Rápidas	......................................................................................................	40	

25.1 Teclas Usar	..................................................................................................................	41	

25.2 Opções de Eliminar	....................................................................................................	41	

25.3 Emoticons	....................................................................................................................	42	

26.	Som	de	Alerta	/	Tom	de	Tecla	..............................................................................................	43	

	

	 	



Predictable 5 Guia de Utilização 

 4 support@therapy-box.co.uk 

1. Introdução 
 

Bem vindo ao Predictable 5; equipado com novos recursos para tornar o 
aplicativo mais fácil, rápido e mais conveniente do que nunca. 

	

2. Navegar no Aplicativo 
	

	

	

1. Botão Falar – Diz qualquer texto na janela da mensagem 

2. Teclas rápidas – Tecla Utilizar, Opções de Eliminar, Frases, Tecla 
Emoji 

3. Bolha de previsão de palavras – contém previsões de palavras, segue 
o texto que é digitado, toque na palavra para inseri-la na janela da 
mensagem 

4. Faixa de previsão de palavras – contém previsões de palavras, toque 
numa palavra para inseri-la na janela da mensagem 

5. Teclado – para digitar 

6. Chave de configurações 
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7. Teclas de recursos – configure o aplicativo para que os recursos que 
mais utiliza estejam bem na ponta dos seus dedos 

	

3. Login 

 

	

A primeira vez que abrir o aplicativo após a instalação, será solicitado 
que faça o login com um nome de utilizador e palavra-passe. Se não tem 
um nome de utilizador e palavra-passe poderá criar um agora (esse login 
é o único momento em que precisará estar online para utilizar o 
Predictable). Pedimos para fazer uma conta para esta versão, porque 
adicionamos um recurso de backup automático ao aplicativo, para que as 
alterações que sejam feitas no aplicativo podem ser recuperadas mais 
tarde ou baixadas automaticamente noutro dispositivo. 

Alternativamente, pode optar por saltar o login selecionando o modo 
Convidado. Isto irá direcioná-lo para uma tela descrevendo a ação de 
saltar o login, o que não é recomendado. O modo visitante manterá o 
dispositivo off-line e NÃO irá salvar quaisquer configurações ou dados e 
irá impedir que recupere ou mude de dispositivo. Por favor, leia a 
descrição sobre o modo de Convidado para utilizar este recurso. 
 

4. Métodos de Acesso 
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Predictable foi projetado para ser utilizado por mais e diferentes pessoas, 
quanto possível. Se achar o ecrã de toque é fácil de operar, então deixe 
o aplicativo no modo de toque direto (esse é o método de acesso que 
está por padrão). Caso contrário, pode querer configurar o aplicativo de 
outra forma. 

4.1 Capaz de utilizar o ecrã sensível ao toque, mas precisa de 
alguma ajuda 

Predictable funciona com as Acomodações de Toque do iOS, pode 
descobrir mais sobre as configurações de acomodação de toque em: 
https://therapybox.co.uk/docs/Touch%20Accommodations%20in%20iOS
%2010.pdf 

4.2 Baixa Visão 

As configurações do seu iPad tem várias opções para pessoas com 
baixa ou sem visão. Pode descobrir mais sobre como configurar o seu 
dispositivo para ser mais acessível aqui: 
https://therapybox.co.uk/docs/Voiceover%20in%20iOS%2010.pdf 

 

5. Controlo do Switch do iOS 
 
Predictable funciona com o Controlo do switch do iOS. O benefício do 
controlo do switch do iOS é que com esse switch ou toque em qualquer 
lugar os utilizadores podem controlar outros aplicativos no dispositivo 
sem precisar da ajuda de alguém que pode utilizar o toque direto. O 
controlo do switch do iOS funciona com muitos outros aplicativos, 
incluindo todos os aplicativos da própria Apple. Para utilizar o controlo do 
switch do iOS com o Predictable, certifique-se de deixar o Predictable em 
modo de toque (caso contrário, haverá dois marcadores de digitalização, 
movendo-se a velocidades diferentes, e o dispositivo não sabe que 
seleção está a ser feita). Um guia completo para o Controlo do switch do 
iOS pode ser encontrado aqui: 
https://www.therapybox.co.uk/docs/iosswitchcontrolen.pdf 
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5.1 Verificação Predictable (Toque em Qualquer Lugar e Switch de 
Acesso) 

 
 
 

5.2 Tipo de Verificação 
 

No interrutor de acesso, os utilizadores têm a opção de utilizar a 
verificação automática ou a verificação do utilizador. A Verificação 
Automática realça diferentes secções do ecrã a uma velocidade fixa, e os 
utilizadores clicam no switch quando, em seguida, a zona do ecrã que 
querem tocar é destacada. A Verificação do Utilizador às vezes é 
conhecida como “toque para avançar” e requer dois switches para operar 
neste modo. Neste modo, o primeiro switch move o destaque da 
verificação para a próxima seção da tela e o segundo switch é utilizado 
para fazer seleções. 

 

5.3 Taxa de Verificação 
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Escolha a velocidade que gostaria que a verificação ocorresse. Existem 
cinco opções de velocidade 
 

5.4 Taxa de Verificação 
 

Escolha o número de vezes que gostaria que o padrão de continuasse. 
Isto pode ser útil se o utilizador precisar de mais tempo para 
pensar/encontrar a sua seleção. Pode escolher entre um a cinco ciclos 
de verificação. Pode também escolher verificações ilimitadas (Nunca). 

 

5.5 Saída Rápida 
 

 
Quando está em verificação de saída rápida, é ativado um botão para os 
utilizadores saírem rapidamente quando tocam em qualquer lugar ou no 

switch de acesso. 

O ícone está localizado no lado esquerdo do ecrã acima da previsão de 
palavras. Mas pode mover este botão para um local da sua escolha. 
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Tocar nele irá acionar um pop-up, que pede para confirmar que deseja 
sair da verificação. 
 

5.6 Configurações de E-mail 

Veja 21.1 “Enviando um e-mail no modo do switch de Acesso”. 

 

6. Emparelhar a sua Caixa do switch do Bluetooth com o 
seu iPad/iPod/iPhone 
 

Vá às Configurações no seu iPad / iPhone / iPad Touch. Vá até 
"Bluetooth". Ligue o Bluetooth “On”. Conecte o seu switch na caixa do 
switch. Ligue a sua Caixa do switch pressionando o botão de energia 
vermelho e segurando-o por 1 segundo. O LED piscará 3 vezes e tentará 
emparelhar com o seu iPad / iPod / iPhone. O LED piscará rapidamente 
em laranja enquanto se está a conectar. Uma vez conectado, piscará 
rapidamente em verde e vermelho alternadamente. Em seguida, solte o 
seu dispositivo. 7. Aguarde até encontrar o dispositivo e exibir 
“Conectado”. 
 

 
Se o emparelhamento não for bem-sucedido, pressione o botão "i" ao 
lado do nome do dispositivo na lista de "Meus dispositivos" e, em 
seguida, toque em "Esquecer este dispositivo". Reinicie e tente 
emparelhar novamente. NB: a descoberta inicial pode levar até 30 
segundos. 

Para redefinir (por exemplo, para configurar um iPad / iPhone / iPod 
diferente): pressione e segure o botão vermelho por 8 segundos até ele 
piscar rapidamente em verde e vermelho alternadamente. 

Faça o download do guia de utilizador do switch em www.therapy-
box.co.uk para mais instruções detalhadas sobre integração e uso de 
switch. 
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7. Mensagens do Floorhold 
 

 

Às vezes, pode demorar um pouco para digitar a sua mensagem. 
Construímos um sistema de piso automático, que permite que as 
pessoas que com quem fala, saibam que está a escrever uma 
mensagem. Se quiser utilizar este recurso, vá a Configurações> 
Acessibilidade> Floorhold. Mudar Floorhold para Desligado, Automático, 
manual ou ambos. 

O automático permite que as frases selecionadas sejam faladas de 
acordo com a duração selecionada. O temporizador começará quando 
estiver a digitar. O manual vai substituir uma tecla de função do teclado 
pela tecla do piso para permitir seleção manual rápida, recitando as 
frases em sequência. Ambos permite que o recurso automático e a tecla 
manual sejam ativados juntos. 

Selecione o temporizador de espera do piso (quanto tempo o aplicativo 
aguarda antes de falar a primeira mensagem de floorhold) movendo o 
controlo deslizante. 

Selecione Toque para adicionar uma frase para que as mensagens do 
aplicativo sejam pronunciadas enquanto digita. O floorhold trabalha com 
todos os métodos de acesso. 
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8. Previsão de Palavras 
 
Predictable inclui uma previsão de palavras de autoaprendizagem 
sofisticada. A previsão de palavras usa letras já digitadas pelo utilizador, 
contexto de palavras anteriores e o próprio vocabulário do utilizador para 
fornecer previsões precisas. O recurso de autoaprendizagem é intuitivo e 
aprende do seu padrão de uso, pegando palavras não padronizadas e 
gramática preferida do utilizador e estilo de fala. 

 

 
Mais flexível do que nunca, a previsão de palavras pode ser configurada 
de várias formas. Faça alterações para atender às suas preferências 
pessoais Configurações> Previsão de palavra> Tipo de previsão. 
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8.1 Bolha e Faixa 

A faixa de previsão de palavras aparece na parte superior do teclado. 
São mostradas até quatro predições na faixa a qualquer momento. 
Toque na palavra deseja utilizar e esta será adicionada à janela da 
mensagem. 

 
A bolha de previsão de palavras aparece ao lado da palavra como 
enquanto digita. Mostrará também até quatro previsões a qualquer 
momento. 

Pode mostrar apenas a faixa, apenas a bolha ou ambos ao mesmo 
tempo, pelo poder extraordinário de previsão. 

 

8.2 Uma Palavra & Duas Palavras 
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Uma	palavra	é	a	predição	clássica;	adivinha	a	palavra	está	a	digitar	enquanto	
digita.	Previsão	de	duas	palavras	não	apenas	adivinha	a	palavra	que	está	a	
digitar,	mas	também	tenta	encontrar	a	palavra	que	vem	depois;	prevê	duas	
palavras	ao	mesmo	tempo,	em	vez	de	apenas	uma	palavra	individual.	Quando	
tem	os	dois	previsão	de	bolha	e	faixa	ativada,	um	display	será	dedicado	a	
previsões	de	uma	só	palavra,	e	a	outra	conterá	duas	palavras	previsões.	

 

8.3 Conclusão Automática 

	

A previsão de palavras mais provável é mostrada diretamente na janela 
da mensagem: letras já digitadas aparecem como normais, letras 
contribuindo para uma previsão de palavra aparecem em vermelho. 
Toque na barra de espaço para concluir a palavra, transformando as 
letras vermelhas em preto. 

 

8.4 Verificação Ortográfica 
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Pode optar por manter o corretor ortográfico desativado, ter o corretor e o 
verificador a realçar os erros de ortografia ou ative a correção 
automática, nesse caso o aplicativo substitui palavras com erros 
ortográficos com a alternativa mais próxima do seu dicionário. 

 

8.5 Outras configurações de previsão de palavras 

Vá a Configurações > Previsão de Palavras ara fazer outras alterações. 

 
 

Se o mecanismo de previsão de palavras aprender alguma palavra nova, 
esta será adicionada às palavras auto aprendidas. Para remover 
quaisquer palavras aprendidas do motor de previsão de palavras (e para 
impedi-las de voltar a aparecer), toque em Gerencie palavras auto 
aprendidas e toque na palavra que deseja remover, em seguida, toque 
em excluir). Se deseja redefinir a previsão de palavras completamente, 
toque no botão de atualização circular no canto superior direito do ecrã. 

Quando palavrões são adicionados à janela da mensagem, parte da 
palavra é substituída por asteriscos. Se não quer que isso aconteça, 
desbloqueie o dicionário completo para ativado. 

 

9. Configurações do Teclado 

9.1 Escolha o seu tipo de teclado 
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Predictable vem com um número de opções de teclado integradas. Por 
defeito é o teclado QWERTY, mas existem também um modelo ABC (as 
letras são mostradas por ordem alfabética), um modelo de alta 
frequência (as letras mais comuns aparecem em primeiro lugar, e as 
letras menos comuns aparecem por último – isto pode ser útil para 
pessoas que utilizam os métodos de switch ou toque em qualquer lugar) 
e um novo modelo de 10-teclas. 

 
 

O modelo de 10 teclas é um pouco diferente das outras opções de 
teclado, tem um alvo muito maior do que os outros teclados e é 
especialmente útil para pessoas que beneficiem de acomodações de 
toque. Tem 10 botões no ecrã, os 5 botões de cima são grupos de letras. 
Clique no grupo de letras que quer utilizar e o teclado vai mudar para o 
deixar colocar a letra que quer na janela da mensagem. Depois de ter 
adicionado a letra, o teclado irá voltar para o modo inicial (com os grupos 
de letras novamente). Clique no botão 123 no canto inferior esquerdo 
para adicionar números (o teclado mostra o 0, 1, 2 e 3; pode navegar 
para números maiores utilizando a tecla da seta). Há uma redução na 
seleção da pontuação, que pode ser encontrada clicando no botão ..?!. O 
botão … vai mudar a fila de cima do teclado para mostrar o botão das 
configurações, uma tecla de retorno e as suas 3 teclas de recurso de 
teclado escolhidas. 

 

9.2 Utilize o teclado iOS ou uma extensão de	teclado	
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Se quiser utilizar o teclado por defeito da apple, ou se existem alguma 
extensão de teclado que goste, vá a Configurações > Teclado > Teclado 
Apple. 

 
 

Um guia para configurar a extensão de teclados pode ser encontrado 
aqui:  

Utilize o botão do teclado para ver o botão das configurações e as suas 3 
teclas de recurso de teclado escolhidas. 

 

9.3 Alterar as teclas de recurso do teclado 
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Os 3 últimos 3 na linha inferior do teclado são fornecidos para teclas de 
recurso. Estas são teclas que executam uma função, abrem uma nova 
vista da aplicação, ou contém uma tecla de som ou pontuação emoji. Em 
versões anteriores, essas opções foram corrigidas, mas agora para que 
possa escolher os recursos que deseja conectar-se através destas 
chaves. 

Vá a Configurações > Teclado > Teclas de Recursos do Teclado. Toque 
no tecla de recurso que deseja alterar. Escolha entre Recurso, Emoji ou 
Símbolo; em seguida, percorra a lista de opções. Se não quiser qualquer 
tecla de função, escolha Nenhum na lista de opções e a tecla de recurso 
ficará oculta no teclado do aplicativo. 

 

9.4 Utilizando um teclado Bluetooth 
 

Se emparelhar um teclado Bluetooth com o seu iPad, ele funcionará com 
Predictable. Quando está na página principal do aplicativo, tudo que 
precisa fazer é começar a digitar e a mensagem aparecerá na 
mensagem janela. 

Toque na tecla de escape do teclado Bluetooth para falar a sua 
mensagem. 
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Pode utilizar o ecrã sensível ao toque normalmente quando tiver um 
teclado conectado, mas também criamos uma opção para adicionar 
atalhos de teclado para que possa, por exemplo, utilizar o teclado 
Bluetooth para selecionar a faixa de previsão de palavras. Vá para 
Configurações > Teclado > Atalhos de teclado externos. Na primeira lista, 
escolha a ação de atalho (qual a ação que deseja que o aplicativo 
execute, por exemplo “Selecionar Palavra Prevista Número 1”, que 
adicionará a primeira palavra da faixa de predição de palavra na janela 
de mensagem). Na segunda lista, escolha o atalho (as teclas que deseja 
pressione no teclado para executar a ação). Toque no botão salvar na 
barra superior e este será adicionado à sua lista de atalhos. 

Se quiser editar ou remover um atalho, toque na ação na lista de atalhos 
e escolha editar ou excluir. 

 

10. Como transmitir a sua mensagem (outras formas de 
adicionar texto à janela da mensagem) 

 

10.1 Frases 
Toque na tecla rápida de frases. Verá um conjunto de categorias. Se 
tocar numa categoria, uma nova tela será aberta mostrando a frase 
relacionada para a categoria. Toque numa frase e ela será adicionada à 
janela de mensagem. 

	

	

10.2 Adicionar uma Categoria 
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Pode adicionar uma categoria na página de categorias tocando no botão 
de edição e, em seguida, percorra até a última página da categoria. O 
botão Adicionar Categoria aparecerá por trás da última categoria, toque 
nele. A sua categoria não precisa ter uma imagem, mas precisa de um 
nome único. 

Também pode editar uma categoria na página da categoria se tocar no 
botão de edição. Toque na categoria que deseja editar. Será dada a 
opção de editar ou excluir (se escolher excluir, todas as frases dentro da 
categoria também serão removidas). 

 

10.3 Adicionar uma Frase 
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Adicione uma frase da página principal: digite o texto que deseja guardar 
diretamente na janela de mensagens. Toque em usar e, em seguida, 
toque em Adicionar frase. Selecione uma categoria para a sua frase. 
Será capaz de guardar a frase neste momento, mas pode fazer mais 
alterações, se desejar. Para adicionar uma frase da biblioteca de frases, 
vá para qualquer categoria, toque no botão editar e um botão Adicionar 
aparecerá como o último item na lista de frases ou grade de frases. 
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Categoria: altera em qual categoria a frase guardada será exibida. Pode 
selecionar várias categorias para a mesma frase. 
 

 

 

Texto: O texto da frase é o texto que é adicionado à janela da mensagem 
e / ou falado pelo aplicativo quando se seleciona a frase do banco de 
frases. O texto da etiqueta pode ser diferente do texto da frase, isto é, o 
texto que é exibido no aplicativo quando se procura uma frase. Pode usar 
o texto do marcador se estiver a guardar uma mensagem muito longa, 
para que seja facilmente identificável. Por exemplo, "Olá, o meu é 
Samuel, mas os meus amigos chamam-me de Sam. Prazer em conhecê-
lo. ”Poderia ser salvo como “Introdução”. 
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Imagem: Pode adicionar uma imagem à sua frase. A imagem não vai na 
janela de mensagens, mas aparecerá ao lado do rótulo de texto da lista 
de frases e pode servir como um ponto visual fácil. Esta opção não é 
necessária, se não quiser uma imagem, não precisa usar uma. Pode tirar 
uma foto, usar uma imagem da galeria do seu iPad ou escolher de uma 
seleção de símbolos pré-desenhados. 
 

 

 

Áudio: se ainda puder falar e quiser depositar a sua mensagem, 
gravando a sua própria voz, então pode fazê-lo aqui. 
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Para gravar ao vivo, toque em Gravar áudio agora e toque no botão do 
microfone. Quando terminar de gravar, toque no botão "Parar". Pode 
ouvir a gravação de novo, para garantir que está feliz com o resultado. 
Se já usou o aplicativo Predictable para gravar uma frase e deseja 
reutilizá-la agora, vá à Biblioteca de Áudio do Predictable e procure o 
título da frase que deseja usar. 

Se tiver gravado mensagens usando um método de gravação diferente, 
vá ao banco de mensagens. Precisará estar conectado ao Wi-Fi para 
adicionar uma mensagem ao banco, já que requer acesso à sua conta de 
utilizador (mais informações sobre contas de utilizadores no topo 
Utilizadores e Backups). 
 

	

 

Multimédia: se tem músicas guardadas no iTunes no seu iPad, pode 
adicioná-las à reprodução dentro do Predictable aqui. Se tem conexão ao 
wi-fi, também pode procurar um vídeo do YouTube e adicionar um link 
rápido da web, para que possa navegar facilmente nos seus sites 
favoritos sem sair da aplicação Predictable. 

 

11. Banco de mensagens com a sua conta de utilizador 
 

Se fez um conjunto de gravações para guardar a sua voz e deseja utilizá-
los no aplicativo, vá a www.therapy-box.co.uk/login e faça o login com o 
nome da conta e a palavra-passe, que está a utilizar no aplicativo. Vá 
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para o Banco de Mensagens e envie quantos arquivos de voz quiser e/ou 
gostaria de usar. Dentro do aplicativo Predictable, vá a Add Frase > 
Áudio > Escolha no banco de mensagens e selecione o arquivo de voz 
que deseja usar. 
 

	

 

Ao adicionar arquivos de áudio ao banco de mensagens, estes podem 
ser usados em Frases, Emoticons e frases de FloorHold. 
 

11.1 Criar frases com o banco de mensagens 
 

Quando na página www.therapy-box.co.uk/login, na secção banco de 
mensagens, terá duas formas de adicionar os arquivos de áudio e usá-
los na aplicação: 

A primeira é adicioná-los, para ser atribuído manualmente em qualquer 
uma das frases, Emoticons ou Floorhold. 
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A imagem acima mostra o aviso que é exibido assim que o link “Adicionar 
backup para a conta da nuvem” é tocada. Basta clicar em "escolher 
arquivos" e selecionar até 200 arquivos de cada vez (em mp3 ou wav). 
Em seguida, pressione "Carregar". 

Isto salvará todos os arquivos de áudio na sua conta pessoal da nuvem 
Predictable; onde pode adicioná-los através do aplicativo, que está 
logado com a sua Conta Predictable. 

Na segunda, os arquivos de áudio podem ser automaticamente 
adicionados ao aplicativo, na mesma página: 
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Quando na página de carregamento, selecione uma categoria no menu 
suspenso, este exibe todas as categorias que estão disponíveis na sua 
aplicação Predictable. 

Depois de ter adicionado arquivos de áudio através deste método, os 
arquivos de áudio serão feitos em frases, onde o nome do arquivo de 
áudio selecionado, se tornará o nome do arquivo no aplicativo. 

Para chegar às frases enviadas por meio deste método, será necessário 
fazer um novo login na sua conta. 
 

12. Editar uma frase 
 

Encontre a frase que deseja editar. Ao longo da parte inferior da página, 
toque no botão de edição. Toque na frase que gostaria de editar para 
mostrar a opção Editar/Excluir. Escolha Editar. 
 

 

 

13. Histórico 
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Todas as vezes que pressionar o botão falar, a sua mensagem será 
salva no histórico. Pode chegar ao histórico pressionando o botão usar, 
em seguida, em histórico. Se tocar numa frase histórica, esta será 
adicionada à janela de mensagem. 
 

13.1 Limpar Histórico 
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Com a página de histórico aberta, toque no botão de edição. Toque na 
frase que deseja excluir. Terá duas opções: excluir esta frase e excluir 
todos. 

NB: se não quiser que o aplicativo Predictable armazene as suas frases 
no histórico, vá a Configurações > Previsão de Palavras e desligue a 
opção de Salvar Histórico. 
 

14. Ferramenta de Caligrafia 

NB: A nova ferramenta de caligrafia requer acesso à internet para 
funcionar. 
 

	

Toque no botão de caligrafia do seu teclado. Escreva uma palavra na 
área de entrada amarela. O aplicativo irá verificar a palavra e apresentar 
um conjunto de possibilidades na caixa do lado direito. Toque na palavra 
correta e esta será adicionada à janela da mensagem. E se Nenhuma 
das interpretações estiver correta, ou se não quiser colocar a palavra na 
janela de mensagens, toque no botão de borracha na parte inferior da 
caixa à direita. 
 

15. Copiar & Colar 
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Copiar: toque duas vezes na mensagem e arraste o marcador para 
selecionar a parte da mensagem que deseja copiar. Toque em usar e, 
em seguida, copie. O seleção será copiada para a área de transferência 
de dispositivos e pode ser colada noutros aplicativos (como as notas, 
google docs, etc). 
 

	

	

Colar: copie o texto de outro aplicativo. Digite no Predictable, toque em 
usar, e depois cole. O texto aparecerá na janela da mensagem. 
 

16. Saída de Voz e Emoticons 
 

Os utilizadores do Predictable são capazes de falar qualquer mensagem 
que é colocada para a janela de mensagem, tocando no botão Falar no 
topo à direita do ecrã. Os utilizadores podem escolher entre 36 vozes do 
iOS em inglês, mais de 100 vozes internacionais do iOS, vozes 
personalizadas do ModelTalker ou Vozes americanas de crianças de 
Ivona. Os Emoticons estão disponiveis para todas as vozes, e no 
Predictable 5 pode até criar os seus próprios emoticons customizados. 

Para encontrar a voz que melhor lhe convier, vá a Configurações e toque 
em Falar (a primeira opção do lado esquerdo). Toque no tipo de voz que 
deseja experimentar (vozes do Predictable, ModelTalker, Ivona). 
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16.1 Vozes do Predictable 
Algumas vozes do Predictable são pré-transferidas, estas não são livres 
para usar, mas exigirá baixar e instalar. 

	

 

Se quiser usar uma das vozes incorporadas, toque nela para fazer uma 
seleção. Um breve trecho da voz será reproduzido. Se quiser usar um 
voz para baixar, toque no nome da voz para ouvir um curto trecho e - se 
você gostar - toque no ícone de baixar da nuvem para o seu certo. 

Algumas das vozes precisarão ser baixadas das configurações do 
dispositivo antes que possam ser vistas no Predictable. Para chegar às 
configurações para baixar as vozes, deixe o Predictable pressionando o 
botão home do dispositivo. Em seguida, selecione o aplicativo de 
configuração do dispositivo na página inicial do dispositivo e vá a Geral > 
Acessibilidade > Falar > Vozes, em seguida, escolha a linguagem que 
precisa. Nesta página estará a lista completa de vozes que estão 
disponíveis. Clique no ícone de baixar para obter essa voz. Uma vez 
baixado, a voz estará disponível no Predictable para selecionar. 

No discurso do Predictable, pressione o botão de configurações no canto 
superior direito para inserir as configurações de fala e usar os controles 
deslizantes para alterar a velocidade e o tom em que a voz fala. 

Também pode adicionar palavras personalizadas e selecionar as 
diferentes como falar depois do espaço, falar depois do cursor, eliminar 
depois de falar e publicar. 
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17. Pronúncia Fixa 

	

 

Às vezes uma voz sintética vai ter uma pronúncia um pouco errada. 
Felizmente, é fácil de corrigir. Se tiver uma palavra mal pronunciada, vá a 
Configurações > Palavras Personalizadas. No campo de entrada de texto 
mostrado, digite a palavra que está a ser pronunciada incorretamente e, 
no campo de entrada de texto de pronúncia, a palavra como pode ser 
soletrada foneticamente. Toque no botão play para ouvir como soará e, 
se estiver correto, toque no botão Salvar no canto superior direito. 

 

18. Emoticons Personalizados 
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Se há um som que quer usar para num emoji, e não há nada semelhante 
no aplicativo, pode adicionar um emoticon personalizado. Simplesmente 
vá a Configurações > Layout > Gerenciar Emoticons. Toque em Criar 
Novo Emoticon, dê um nome e pressione “Gravar Agora” (se quiser 
gravar o som ao vivo) ou “Escolher da Biblioteca de Áudio” (se já tem um 
arquivo de áudio que representa o som). Toque no ícone de salvamento 
no canto superior direito. Em Gerenciar Emoticons, pode escolher quais 
as opções de emoticons que quer ver quando pressiona a tecla rápida de 
emoticons na página principal. Toque numa opção para 
selecionar/cancelar a seleção. 

 

19. Recurso de Publicar: partilhar mensagens privadas em 
lugares públicos 
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Às vezes pode não querer usar a opção de saída de voz, por exemplo, 
se está a ter uma conversa particular em algum lugar alguém poderia 
facilmente ouvir. Em instâncias como essas, pode transformar no recurso 
Publicar. Vá a Configurações > Falar > Opções de fala e Por sua vez, 
Publicar em. 

O botão de fala no aplicativo irá transformar-se num botão de publicação: 
pressionando sobre isso torna o texto maior, e vira-se de modo que seja 
fácil para alguém sentado à sua frente lê-lo. 

 

20. Se quer utilizar a sua própria voz (Banco de 
mensagens) 

Ver: Banco de Mensagens com a sua conta de utilizador 

 

21. Partilhar as suas mensagens 
 

Escreva a sua mensagem na janela de mensagem e toque em Usar 
Chave. Pode partilhar mensagens via twitter, facebook, SMS (apenas 
telefone), iMessage (apenas para iPad) ou e-mail. Precisará entrar nas 
suas contas de e-mail, twitter, facebook antes de partilhar qualquer 
mensagem. Pode fazer isso, deixando o aplicativo previsível e indo para 



Predictable 5 Guia de Utilização 

 34 support@therapy-box.co.uk 

as configurações principais do iPad. Role para baixo no lado esquerdo 
para enviar e-mails, contatos, calendários (ou role mais para encontrar as 
opções para o Twitter e Facebook), depois toque em Adicionar conta e 
siga as instruções lá. 

 

21.1 Enviar um e-mail no modo de acesso por switch 
 

O envio de um e-mail enquanto utiliza o acesso por switch demora um 
pouco mais configuração. 

 

 

Enviar um e-mail em contato direto é tão simples quanto tocar na tecla de 
usar no página principal e, em seguida, toque no ícone de e-mail. É 
possível enviar um e-mail usando o acesso por comutador ou toque em 
qualquer lugar, mas são necessárias mais algumas configurações. 
Depois de configurar o seu endereço de e-mail com o Predictable para 
alternar acessibilidade, basta aceder à seção principal de mensagens. 
Digite a sua mensagem e toque em usar. Escolha um contato (o 
Predictable importará os seus contatos do aplicativo de contatos do 
iDevice. Se quiser enviar para um novo endereço do Predictable usando 
o acesso por comutador, deixe o Predictable, insira a aplicação de 
contatos, e adicione um novo contato). 
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Se está a utilizar um endereço de e-mail do yahoo 

Vá a Configurações > Acessebilidade > Acesso Switch (ou Toque em 
qualquer lado) > Configurações de E-mail > Endereço de E-mail do 
Remetente > Yahoo 

Antes de aceder, por favor aceda ao link para 
https://login.yahoo.com/account/security?.scrumb=mZC1cqxpRLx e entre 
na conta de e-mail que pretende usar com este aplicativo. Encontre a 
configuração "Permitir aplicativos que usam login menos seguro" e ative 
essa configuração. Reinicie o Predictable, confirme se alterou essa 
configuração e insira o endereço de e-mail e a palavra-passe do yahoo. 

 

Se está a utilizar um endereço de e-mail do Outlook 

Vá a Configurações > Acessebilidade > Acesso Switch (ou Toque em 
qualquer lado) > Configurações de E-mail > Endereço de E-mail do 
Remetente > Outlook. Insira o seu endereço de e-mail Outlook e a 
palavra-passe. 

 

Se está a utilizar um endereço de e-mail do Gmail 

Vá a Configurações > Acessebilidade > Acesso Switch (ou Toque em 
qualquer lado) > Configurações de E-mail > Endereço de E-mail do 
Remetente > Gmail. 

Antes de aceder, por favor aceda ao link para 
https://myaccount.google.com/security?utm_source=OGB e entre na 
conta de e-mail que pretende usar com este aplicativo. Encontre a 
configuração "Permitir aplicativos que usam login menos seguro" e ative 
essa configuração. Reinicie o Predictable, confirme se alterou essa 
configuração e insira o endereço de e-mail e a palavra-passe do gmail. 

 

Se está a utilizar um endereço de e-mail da Therapy Box ou 
qualquer outro Endereço de E-mail 

Vá a Configurações > Acessebilidade > Acesso Switch (ou Toque em 
qualquer lado) > Configurações de E-mail > Endereço de E-mail do 
Remetente > Outros. 

Digite o nome do host (para endereços da Therapy Box, o nome do host 
é mail.therapy-box.co.uk), o seu endereço de e-mail e palavra-passe. 
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22. Utilizadores & Backups 

Entre com o nome de utilizador e palavra-passe para qualquer dispositivo 
e o aplicativo sincroniza automaticamente. Se saltou o login, terá que 
criar um para ver esta janela. Mais informações são necessárias aqui... 
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23. Mudar a aparência da aplicação 
 

A atualização mais recente contém mais opções de aparência do que 
nunca permitindo que altere os botões do aplicativo para facilitar o uso ou 
simplesmente para se adequar ao seu gosto pessoal. Vá a 
Configurações > Layout > Aparência. 

23.1 Tipos de Letra 

	

Pela primeira vez, pode alterar o tipo de letra do aplicativo. Vá a 
Configurações > Layout > Aparência > Janela de mensagens > Escolha o 
tipo de letra. Dividimos por tipos de letras. Se tem dislexia ou deficiência 
visual, talvez deseje escolher uma letra fácil de ler numa dessas listas. 
Também adicionámos uma seleção de letras formais e informais das 
quais pode gostar de escolher a preferência pessoal. Alterando o tipo de 
letra alterará a letra em todo o aplicativo: a previsão de palavras, o 
teclado, lista de frases, etc. 
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Também pode alterar o tamanho da letra da janela de mensagens 
utilizando o controlo deslizante, e a cor da letra usando a opção de 
selecionador. 
 

 

Vá a Configurações > Layout > Aparência > Previsão de Palavras para 
mudar o tamanho e a cor do texto na faixa da janela das mensagens. 
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Vá a Configurações > Layout > Aparência > Teclas e células para mudar 
a cor do texto no teclado, nas suas listas de frases, na seção de histórico 
do aplicativo e no feed de notícias. 
 

23.2 Mudar o esquema de cores 
 

 

Vá a Configurações > Layout > Aparência > Janela de Mensagem. Toque 
na tecla de fundo e escolha uma cor nas opções. Para tornar a cor mais 
clara, mova o controlo deslizante de opacidade de fundo para a 
esquerda. 

Vá a Configurações > Layout > Aparência > Previsão de Palavras. Toque 
na tecla de fundo e escolha uma cor nas opções. Para tornar a cor mais 
clara, mova o controlo deslizante de opacidade de fundo para a 
esquerda. 

Vá a Configurações > Layout > Aparência > Teclas e Células. Toque na 
tecla de fundo e escolha uma cor nas opções. Para tornar a cor mais 
clara, mova o controlo deslizante de opacidade de fundo para a 
esquerda. 

Se você tem deficiências visuais, pode desejar um design de alto 
contraste. Vá a Configurações > Layout > Aparência > Alto Contraste 
para usar a nossa predefinição de alta visibilidade. 

A Apple também criou as suas próprias opções de tema de cores para 
todo o iPad. Nós criamos links rápidos para as configurações da apple 
para uma escala de cinza iPad, e para inverter as cores do seu iPad. Vá 
a Configurações > Layout > Aparência para tirar proveito destes. 

 

23.3 Redefinir para o padrão 
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Vá a Configurações > Layout > Aparência > Redefinir para o padrão 
permite alterar a aparência do aplicativo de volta caso decida que prefere 
os temas de cores originais para as alterações que fez. 

 

24. Outras Configurações 
 

24.1 Chaves Canhotas Rápidas 

	

Se é canhoto, preferiu usar as teclas rápidas do aplicativo e que o botão 
falar fique à esquerda. Vá a Configurações > Layout e ao lado de 
Localização Rápida de Chaves, escolha à esquerda. 

 

25. Gerenciar Teclas Rápidas 
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25.1 Teclas Usar 
Algumas das chaves de uso podem não ser relevantes para si. Se não 
tem uma conta no Twitter, por exemplo, ter a tecla usar do twitter 
disponível não é especialmente útil. Para remover as chaves que não 
deseja, vá a Configurações > Layout > Usar seleção de menu. 
Desmarque as teclas de uso que não deseja usar tocando neles. Pode 
marcar novamente uma tecla de uso tocando novamente. 
 

 
 

Pode mudar o provedor de notícias que aparece no seu feed de notícias 
indo a Configurações > Layout e rolando para o Feed de notícias. 

 

25.2 Opções de Eliminar 
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Para remover as teclas que você não deseja, vá a Configurações > 
Layout > Opções de Eliminar. Desmarque as opções de exclusão que 
não deseja usar tocando neles. Pode marcar novamente uma tecla de 
uso tocando nela novamente. 

 

25.3 Emoticons 
 

 
Para remover os sons dos emoticons, não quer ir a Configurações > 
Layout > Gerenciar emoticons. Desmarque os sons que não quer usar 
tocando neles. Pode marcar novamente uma tecla de uso tocando nela 
novamente. Somente os primeiros 9 emoticons estarão disponíveis no 
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aplicativo, então se gravar vários emoticons personalizados, talvez seja 
necessário remover alguns das opções padrão da lista de emoticons. 

 

26. Som de Alerta / Tom de Tecla 

Altere o som de alerta da campainha acedendo a Configurações > 
Teclado > Campainha Alerta. 

 

Vire o tom da tecla (um toque que toca sempre que toca num botão) 
ligado ou desligado, vá a Configurações > Teclado > Tom de tecla. 

 


