Letra Open
Dislexic
Descrição da ferramenta
Open Dyslexic é um tipo de letra projetado para resolver alguns sintomas comuns da
dislexia. O Open Dyslexic usa a licença SIL-OFL, oferecendo liberdade de utilização
para uso pessoal, comercial, educacional, comercial, livros, leitores de e-books,
aplicativos, sites e qualquer outro projeto ou finalidade.
O Open Dyslexic é adequado para: contraste/falta de visão, confusão ou rotação de
letras e aglomeração. Sabe-se que as crianças acham fontes maiores mais fáceis de
ler do que as menores e, enquanto grupo, os leitores disléxicos têm maior
probabilidade de ler as palavras pela forma pelo que certas fontes são mais legíveis,
como todas as que não têm serifa.

O que pode ajudar a resolver
Certas pesquisas relacionam o desempenho da leitura com a forma como as letras
aparecem para os leitores, mostrando uma ligação entre a velocidade de leitura e o
espaçamento das letras. Isso ocorre porque a presença de objetos, incluindo letras, às
vezes pode dificultar a visualização de alguns aspetos do que estamos vendo. Isso é
chamado de aglomeração e é uma função normal do sistema de visão humano. Isso
demonstra que a maneira como as letras são posicionadas pode afetar o que um
aluno com dislexia vê.

Como beneficia as pessoas com Dys
Muitas pessoas usam fontes específicas que vão preferindo durante a sua experiência de
uso, por acharem que são mais atraentes e fáceis de ler. Essas fontes usam linhas mais
grossas em partes das letras, que são um pouco inclinadas. As letras com hastes (b, d e
p) variam em tamanho. Mas não há evidência de que esses recursos melhorem o
desempenho da leitura. Estudos também descobriram que o ajuste do espaçamento entre
letras aumenta a velocidade de leitura e diminui os erros em crianças com dificuldades de
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aprendizagem específicas. A velocidade é um fator importante, mas também a precisão
e o conforto na leitura. Se uma fonte amigável tornar o processo de leitura mais
agradável, ajudará as crianças a permanecerem motivadas quando a leitura é uma luta.

Como usar na vida diária
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