CMapTools
Descrição da ferramenta
CMapTools é um conjunto de ferramentas de design para produzir mapas conceptuais.
Funciona online, no iPad e na área de trabalho de qualquer computador.
A versão do Pad é paga, mas as outras versões são totalmente gratuitas existindo uma
em Português: https://cmaptools.br.uptodown.com/windows
O CMapTools é fácil de usar e, além disso, é utilizado por uma comunidade ampla e
forte, o que significa que você pode encontrar com facilidade um mapa conceptual
sobre o tópico em que deseja trabalhar.

O que pode ajudar a resolver
As pessoas com Dys têm dificuldades com a linguagem escrita, especialmente com
frases longas e complicadas.
As ferramentas visuais podem constituir uma alternativa interessante aos textos
longos. Além disso, um diagrama costuma ser mais adequado para explicar
procedimentos complexos do que descrições escritas.
Embora os mapas
mentais sejam uma ferramenta excelente para descrever hierarquias de ideias, os
mapas conceptuais são ferramentas ideais para:
• descrever um caminho, os diferentes passos de uma jornada;
• mostrar as relações entre conceitos ou ideias num campo semântico
• ilustrar sistemas complexos com movimentos de retroação

Como beneficia as pessoas com Dys
Tal como os mapas mentais, os mapas conceptuais são bastante eficientes para ilustrar
ou explicar uma realidade complexa com poucas palavras.
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.

O CMapTools permite ao usuário criar mapas claros e eficientes para ilustrar realidades
complexas.
Ele propõe um modo de apresentação que transforma rapidamente qualquer mapa
conceptual numa apresentação de diapositivos.
Pode ser usado a qualquer momento, em qualquer lugar, em quase qualquer dispositivo
embora não em smartphone por causa do tamanho da tela.

Como usar na vida diária
CMapTools pode ser usado como:
• suporte gráfico para um texto escrito
• apresentação escolar
• base gráfica para uma lição de casa
• explicação para um sistema complexo ou um percurso para uma criança
No exemplo seguinte, um mapa conceptual do CMapTools é usado para explicar as
diferentes técnicas de preservação de alimentos:
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