Audiolivros
Descrição da ferramenta
Os audiolivros são livros lidos por bons leitores de maneira expressiva e geralmente
bem "encenada". Eles podem ser ouvidos no computador, em tablets ou smartphones
e, em alguns casos, em mp3 players.

O que pode ajudar a resolver
As crianças que têm um distúrbio de aprendizagem, especialmente aquelas com
dislexia, costumam ter dificuldades de leitura. Sendo a leitura uma das habilidades
mais utilizadas no quotidiano, essas dificuldades causam outro problema, que é a
perda de autonomia.
É importante ajudar, mas também capacitar esses jovens para melhorarem as suas
habilidades de lleitura ao longo do tempo. É por isso que os alunos com Dys não
devem confiar apenas nos audiolivros. Eles devem ser usados como ferramentas para
acompanhar o texto escrito e desenvolver sua fluência em leitura e consciência
fonológica.
No entanto, ler e ouvir ao mesmo tempo exige muito foco. Portanto, é aconselhável
fazer algumas pausas durante a leitura, o que também lhes permitirá processar as
informações. Os audiolivros também podem ser úteis nos estágios iniciais da
aquisição da leitura (portanto, mesmo antes do diagnóstico da dislexia) para aumentar
a motivação para a leitura.

Como beneficia as pessoas com Dys
O aluno acostuma-se a pensar que os livros contêm histórias emocionantes, e isso o
motiva mais a ler, mesmo quando essa habilidade é particularmente difícil de adquirir.
O aluno também pode adquirir novos conhecimentos que, de outra forma, seriam
impedidos por uma leitura inadequada.
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por qualquer uso que possa ser feito das informações nela contidas.

Quanto mais jovem for a criança, mais tempo precisará para "treinar" a leitura visual.
No entanto, sempre deve ser feita uma distinção entre os momentos em que os
obstáculos precisam ser enfrentados e os momentos em que precisam ser contornados.
Há momentos em que a capacidade fraca (a leitura) pode ser aprimorada e momentos
em que a dificuldade pode ser compensada, se isso impedir outras aquisições
importantes (por exemplo, quando o conteúdo de um livro precisar de ser conhecido para
ser discutido na aula).
Finalmente, cabe a você "dosear" o uso dos audiolivros. Se as dificuldades de leitura
forem pequenas, você poderá disponibilizar audiolivros apenas para alguns
textos e não para outros.

Como usar na vida diária
A maneira mais fácil de usar um audiolivro é descarregar uma aplicação no seu tablet,
computador ou telefone celular:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.books&hl=en
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