PDF Xchange
Descrição da ferramenta
O software permite que você use o PDF como se fosse um livro de papel real:
sublinhe, realce, exclua com uma barra as partes do texto que não são relevantes,
insira notas ou comentários (faça anotações ou marque a importância de uma certa
passagem) nas caixas de texto (também existem caixas de texto com setas para fazer
referências específicas ao texto), insira setas para marcar a importância de uma parte
do texto, insira formas como círculos ou nuvens, por exemplo, para realçar palavraschave.
O programa também permite inserir texto (não em caixas de texto), uma função útil
para completar, por exemplo, uma página de exercícios.
Você pode inserir páginas em branco (úteis, por exemplo, para realizar um exercício
que exija respostas abertas), páginas de outro documento (para quando precisar de
fazer ligações entre assuntos diferentes, por exemplo, para ensaios) ou exportar uma
ou mais páginas para um arquivo externo (útil quando você deseja imprimir ou
enviar uma única página e não o livro inteiro).
O PDF modificado pode ser salvo, exportado como uma imagem e impresso (é melhor
exportá-lo e depois imprimi-lo).

O que pode ajudar a resolver
Este programa é muito útil para os alunos com dificuldades de aprendizagem
específicas gerirem o seu estudo de forma autónoma. É um visualizador que permite
abrir, editar e salvar arquivos PDF, incluindo livros digitais, criando um ambiente de
estudo adequado para crianças com Dys.

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.

Como beneficia as pessoas com Dys
Esta aplicação exibe arquivos em formato PDF e permite que você escreva neles,
adicione ou remova páginas, fotografe páginas ou partes delas, sublinhe e muito mais...
É um programa necessário se você usar livros escolares digitais.

Como usar na vida diária
Muito útil se o aluno chegar em casa, por exemplo, com fotocópias para estudar ou fazer
exercícios, ou se você quiser transformar um livro em papel em formato digital, como
livros que não podem ser encontrados em formato digital.
Existem alguns tutoriais sobre como usar o PDF Xchange no YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=FCfIoZh5OrU

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.

