Balabolka
Descrição da ferramenta
O programa Balabolka converte textos em áudio. Para reproduzir a voz humana, a
aplicação pode usar todos os sintetizadores de voz instalados no seu PC. Você pode
controlar a reprodução da voz com os botões padrão encontrados em qualquer
programa multimédia ("reproduzir / pausar / parar"). O programa lê em voz alta o
conteúdo da área de transferência e exibe o texto (nos formatos AZW, AZW3, CHM,
DjVu, DOC, DOCX, EML, EPUB, FB2, FB3, HTML, LIT, MOBI, ODP, ODS, ODT, PDB,
PDF, PPT, PPTX, PRC, RTF, TCR, WPD, XLS e XLSX); altera as configurações de
fonte e cor; verifica a ortografia; gere o processo de leitura na área dos programas
ativos do sistema, ou com o uso de combinações de teclas; pronuncia o texto digitado;
divide o ficheiro de texto em alguns ficheiros menores; procura homógrafos.

O que pode ajudar a resolver
O Balabolka é muito útil perante qualquer dificuldade de leitura e de escrita, mas deve
ser usado como um complemento e não como substituto de outras formas de apoio e
intervenção. A Dys em que Balabolka é obviamente mais útil é a Dislexia, que por
definição é uma dificuldade de leitura e escrita.

Como beneficia as pessoas com Dys
Esta ferramenta ajuda a:
Ler páginas da web
Ler e-books, em modos online e offline
Ler documentos eletrónicos (word, pdf, etc.)
Rever o próprio trabalho
Verificar a pronúncia de palavras e frases
Ter informação à medida que você digita, ao nível da frase, da palavra ou de letra e
letra
Reduzir a fadiga ocular
Ouvir o texto enquanto realiza outras tarefas
Estudar um segundo idioma
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 usar na vida diária
Existem alguns tutoriais sobre como usar o Balabolka no YouTube. Esses vídeos
mostram em inglês, passo a passo, o uso.
https://www.youtube.com/watch?v=EAv9CaneTY8
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