Easy Spelling Aid
Descrição da ferramenta
O Easy Spelling Aid é um software educacional que permite que pessoas de todas as
idades traduzam e soletrem palavras simples ou complexas. Pode traduzir em vários
idiomas, inclusive em Português, e é fácil de usar. Ele foi desenvolvido para ajudar as
pessoas com dislexia ou outro distúrbio de aprendizagem com a ortografia e a
tradução.

O que pode ajudar a resolver
Crianças com dificuldades de aprendizagem específicas, especialmente com dislexia,
geralmente têm dificuldades de leitura e escrita. Muitas vezes, precisam de um adulto
para ajudá-las a estudar e compreender o que leem. Como tendem a misturar algumas
letras e sons, pode ser difícil para elas escreverem suas ideias. Isso também
torna a aprendizagem de um novo idioma mais desafiador. Existem várias
ferramentas que podem ajudá-las a obter mais autonomia, como esta apresentada
aqui.
Propomos esta ferramenta para ajudar as crianças com dificuldades de aprendizagem
a tornarem-se mais autónomas no uso da linguagem e no processo de aprendizagem.
Como geralmente enfrentam dificuldades para aprender um idioma estrangeiro, esta
ferramenta pode ser de grande ajuda para a prática de vocabulário e tarefas
escritas.

Como beneficia as pessoas com Dys
Este programa educacional está equipado com reconhecimento de voz e fornece
traduções em inglês, chinês, espanhol, francês, alemão, italiano, português e vários
outros idiomas. Pode ser usado por alunos de todas as faixas etárias e em todas as
configurações de aprendizagem. Ele foi desenvolvido para ajudar os alunos com Dys e
apresenta vários resultados de aprendizagem na sua página da Web, bem como
diferentes formatos para você e os alunos com Dys escolherem o mais adequado a cada
caso.

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete
apenas as opiniões dos seus autores e a Comissão Europeia não pode ser responsabilizada
por qualquer uso que possa ser feito das informações nela contidas.

Também é benéfico para os estudantes com Dys, pois melhora as suas habilidades de
alfabetização, ajudando-os a escrever, verificar a ortografia, adquirir e usar novo
vocabulário, fornecendo explicações contextualizadas. Este software reconhece os erros
comuns e garante que o aluno entende as regras da ortografia das palavras.

Como usar na vida diária
No YouTube, existem vários vídeos que explicam como esta ferramenta funciona, como
por exemplo:
https://www.youtube.com/watch?v=r-N0GP6Y_8c
Você pode encontrar a ferramenta em:
https://apps.apple.com/pt/app/easy-spelling-aid/id885452495
Ou fazer o download na App Store ou no Google Play.

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete
apenas as opiniões dos seus autores e a Comissão Europeia não pode ser responsabilizada
por qualquer uso que possa ser feito das informações nela contidas.

