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INTRODUÇÃO 

SOBRE A APLICAÇÃO REALING 
Na Terapia da Fala (TF) as sessões são efetuadas com diversos tipos de materiais 

(jogos, imagens, palavras, frases, textos, entre outros) os quais devem estar 

disponíveis e acessíveis. 

A ideia de criar uma aplicação para apoiar o Terapeuta da fala e permitir que 

o utente realize exercícios em casa, surgiu durante a conceção de material físico para 

a reabilitação da linguagem (nomeadamente leitura), tarefa a qual é diária e 

necessária para a preparação das sessões de terapia. Para a materialização de cada 

objetivo de reabilitação da linguagem é necessária a criação de diversas fichas com 

exercícios, cartões de imagens, palavras, frases e textos. Este processo de 

materialização é bastante laborioso, uma vez que contempla a planificação dos 

exercícios dependendo do grau de capacidade do utente, a pesquisa, impressão, 

recorte, colagem e plastificação de cartões. 

Concomitantemente à conceção do material de intervenção está a questão do 

seu transporte e centralização do registo dos resultados obtidos, visto que as sessões 

podem ser efetuadas em diferentes locais (hospitais, clínicas, domicílio, entre outros). 

Neste sentido, com a criação desta aplicação, este processo torna-se mais simples e 

de fácil acesso, apoiando o trabalho do Terapeuta da Fala. Esta aplicação tem uma 

base de dados com um número diversificado de imagens agrupadas em categorias 

semânticas, assim como frases e textos. 

Assim, o Terapeuta da Fala pode gerir os seus utentes, as suas sessões de terapia, 

partilhar dúvidas com outros Terapeutas da Fala e encontrar ferramentas 

complementares para a análise da evolução dos seus utentes. Por outro lado os utentes 

poderão recorrer a esta aplicação gratuitamente para realizarem os exercícios 

propostos pelo Terapeuta da Fala na sessão de terapia ou em casa. 

Para complementar a avaliação do Terapeuta da Fala e com base no registo dos 

exercícios, o Terapeuta da Fala terá acesso aos resultados com gráficos que 

demonstrem os progressos dos seus utentes. 

 

Para obter mais informações sobre o projeto ou aceder às novidades, documentos e 

outros resultados do projeto pode aceder ao nosso website:  

http://www.realing.pt 
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SOBRE ESTE DOCUMENTO 
Este documento é um breve guia das principais funcionalidades desta aplicação, 

na vertente “Terapeuta”. O acesso à aplicação é realizado através de um endereço de 

internet – www.realing.pt – já que se trata de uma aplicação web. Para tal é necessário 

ter ligação à Internet e utilizar um navegador (recomenda-se Google Chrome).  

 

CONTACTOS 
Pode contactar-nos através do nosso website ou diretamente por e-mail através 

do endereço suporte@realing.pt 

 

 

 

  

http://www.realing.pt/
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APLICAÇÃO, FERRAMENTAS E 
FUNCIONALIDADES 

As ferramentas desenvolvidas neste projeto destinam-se a Terapeutas da Fala 

e estudantes de Terapia da Fala, uma vez que se considera que só estes é que têm 

competências e conhecimentos na área de Terapia da Fala. 

 

APLICAÇÃO 
Esta aplicação pode ser utilizada em qualquer computador (Windows, Mac ou 

Linux) ou dispositivo móvel (Android, iPad), como por exemplo Tablet. Suporta touch 

screen, gravação de vídeo, gravação de áudio e adapta-se a qualquer tamanho. 

É muito simples já que não necessita de ser instalado nem necessita de qualquer 

software específico. As atualizações são gratuitas e serão aplicadas automaticamente 

sem necessidade da intervenção do utilizador. 

Resumindo: 

Não tem de se preocupar com a instalação nem com atualizações porque o REALING 

estará sempre atualizado e sempre a crescer. 

 

FERRAMENTAS OU ATIVIDADES 
Os exercícios são geralmente compostos por cartões virtuais onde o utente pode 

utilizar o rato, caso utilize um Pc ou tocar no ecrã caso utilize um Tablet. Além disso, 

o utente pode associar tocando num cartão e em seguida no cartão associado ou 

arrastar um cartão para cima do outro. As ferramentas ou atividades disponíveis são 

as seguintes: 

 Palavra e Imagem 

 Frase e Imagem 

 Texto e Imagem 

 Escrita e Imagem 
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FUNCIONALIDADES 
 Gestão de utentes; 

 Gestão de sessões de terapia; 

 Suporte e partilha de dúvidas entre TF's; 

 Pesquisa de cartões; 

 Acesso a ferramentas complementares para reabilitação da linguagem; 

 Realização de exercícios; 

 Repetição de exercícios; 

 Marcação de exercícios para casa; 

 Notificação e monitorização dos exercícios a realizar em casa; 

 Visualização de resultados dos exercícios e 

 Exportação de resultados em formato xls ou folha de cálculo. 
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ACESSO COMO TERAPEUTA 
 

O acesso como terapeuta permite gerir os seus utentes, marcar sessões de 

terapia, realizar exercícios com os seus utentes, prescrever exercícios, pesquisar e 

visualizar cartões virtuais, bem como visualizar os resultados estatísticos. 

 

INTERFACE DE ACESSO 
Através deste interface o terapeuta pode registar-se, recuperar a chave de 

acesso ou efetuar o login para entrar na sua área de trabalho. 

 

  



 

 

8 

MENU, BARRA DE PESQUISA E ATALHOS 
Este é o interface no qual se pretende que seja o ponto de partida para o 

terapeuta organizar e realizar as sessões de terapia. Está organizado por um menu 

lateral, uma barra de pesquisa e de atalhos, no topo, e um conjunto de opções 

relacionadas com as ferramentas ou atividades, utentes e utilitários do terapeuta, no 

corpo. 

 

A figura anterior apresenta o menu principal, onde o utilizador pode aceder à sua 

conta, ver a sua agenda, mudar de aplicação, pedir ajuda, terminar a sessão, entre 

outras opções. 

A figura seguinte apresenta o menu de contexto que disponibiliza opções consoante a 

atividade que o utilizador estiver a realizar. 
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ÁREA DE TRABALHO 
A área de trabalho está divida em três grupos, Ferramentas do terapeuta, 

Utentes e Utilitários. 

Ferramentas do terapeuta – o terapeuta pode escolher a atividade que deseja realizar 

com o utente. 

 

Utentes – o terapeuta pode inserir, atualizar ou eliminar utentes. Além disso pode 

criar um cartão com a chave de acesso e as instruções para o utente realizar os 

exercícios em casa. 
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Utilitários – o terapeuta pode recorrer a este item para aceder a pequenas aplicações 

de apoio gratuitas, como por exemplo o espelho, a gravação de voz, entre outras. 
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FERRAMENTAS / ATIVIDADES 

BOTÕES 
Antes de avançar para as interfaces das diferentes atividades ou ferramentas, 

é importante saber o significado de alguns botões: 

  Zoom do objeto, seja um cartão de imagem, palavra, frase ou texo; 

  Configuração do exercício; 

  Seleção do exercício e nível de dificuldade; 

  Pista auditiva; 

  Menu principal; 

  Menu de contexto; 

  Baralhar cartões; 

  Rodar os objetos espalhados no ecrã no caso do utente estar numa posição 

oposta ao tablet ou em frente ao terapeuta; 

  Barra de pesquisa e de atalhos; 

  Seleção do utente.  
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PALAVRA E IMAGEM 
É uma atividade de compreensão de leitura que trabalha a componente 

semântica da linguagem. O utente deverá selecionar a palavra e associar, por 

arrastamento ou seleção, a imagem correspondente. 

 

FRASE E IMAGEM 
É uma atividade de compreensão de leitura que trabalha a componente 

sintática da linguagem. O utente deverá selecionar a frase e associar, por arrastamento 

ou seleção, a imagem correspondente. 
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TEXTO E IMAGEM 
É uma atividade de compreensão de leitura. O utente deverá selecionar o 

texto e associar, por arrastamento ou seleção, a imagem correspondente. Para além 

disso, em alguns exercícios, deverá ainda responder por seleção algumas questões 

simples sobre o texto lido. 
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ESCRITA E IMAGEM 
É uma atividade de escrita em que o utente deverá selecionar a imagem para 

começar a escrever a palavra correspondente. Para facilitar esta tarefa o utente dispõe 

das letras que compõe a palavra, bastando selecioná-las pela ordem correta para 

forma-la. Também poderá usar outra técnica mais funcional, como por exemplo, 

desenhar letra a letra com grafia de imprensa (com o dedo indicador ou caneta touch), 

simulando assim a escrita no papel. 
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ANÁLISE DOS RESULTADOS 
A análise dos resultados permite avaliar o desempenho do utente num 

exercício, numa série de exercícios de determinada categoria semântica e ao longo 

do tempo. 

 

COMO VISUALIZAR 
Para visualizar um gráfico relativo à atividade realizada basta que o utente 

termine o exercício, pois o gráfico aparece automaticamente. 

 

Para visualizar os resultados ao longo do tempo deve selecionar o separador 

“Utentes” na área de trabalho (página inicial) e o respetivo utente. 
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COMO EXPORTAR PARA EXCEL 
Esta opção pode ser útil para fundamentar a evolução terapêutica do utente. 

Para exportar os resultados para Excel deve selecionar o separador “Utentes” na 

área de trabalho (página inicial) e o respetivo utente, carregar no símbolo “+” e 

selecionar “Histórico de avaliações”. Surgirá uma janela com várias opções que 

poderá selecionar, “Histórico de avaliações” ou “Histórico de avaliações 

prescritas”, em seguida deve carregar no botão “Exportar”. 
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PRESCREVER EXERCÍCIOS 
PARA REALIZAR EM CASA 
 

A realização de atividades e exercícios em casa é de extrema importância pois 

permite que o utente continue a reabilitação depois das sessões de terapia. 

Tendo isso em conta, o Terapeuta da Fala poderá prescrever e acompanhar os 

exercícios que o utente realizar em casa. 

 

COMO PRESCREVER 
Para prescrever exercícios a um determinado utente deve selecionar o 

separador “Utentes” na área de trabalho (página inicial) e o respetivo utente, carregar 

no símbolo “+” e selecionar “Prescrever exercícios”. Surgirá uma janela onde poderá 

definir os exercícios que o utente terá de realizar e poderá configurar outros 

parâmetros. Um dos parâmetros relevantes é se o terapeuta pretende que seja 

notificado sempre que o utente termine os exercícios. 
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COMO MONITORIZAR 
Sempre que o terapeuta quiser pode verificar os exercícios que o utente já 

realizou ou está a realizar em casa. Para tal deve selecionar o separador “Utentes” 

na área de trabalho (página inicial) e o respetivo utente, carregar no símbolo “+” e 

selecionar “Histórico de avaliações”. Surgirá uma janela onde aparece várias opções. 

Carregue na opção “Histórico de avaliações prescritas” e veja o estado dos exercícios 

prescritos (em curso, terminado ou não realizado). 
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MARCAR SESSÕES DE TERAPIA 
 

É importante gerir o seu tempo e manter a sua agenda organizada. 

Através desta agenda, disponibilizada nesta aplicação de forma gratuita, é possível 

gerir e marcar as sessões de terapia dos seus utentes. 

 

COMO AGENDAR 
Para marcar sessões de terapia, carregue no separador “Utilitários” e em 

seguida selecione a opção “Agenda”. Depois basta navegar pelas semanas ou pelos 

dias e carregar na hora de início da sessão de terapia, em seguida indique o utente e 

a duração da sessão. 
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AJUDA E SUPORTE ONLINE 
 

Este manual não está completamente detalhado mas tem a informação 

essencial para que possa dar os primeiros passos na utilização desta aplicação. Para 

tirar alguma dúvida recomendamos que veja os vídeos, utilize o chat ou envie-nos um 

e-mail. 

 

VÍDEOS 

Para visualizar os vídeos, basta carrega no botão de menu principal  e em 

seguida em “Vídeos”. 
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CHAT 
Para abrir o chat e deixar uma mensagem, pode carregar no separador 

“Utilitários” e em seguida selecionar a opção “Chat”. 

 

EMAIL 
Pode contactar-nos através do nosso endereço de e-mail suporte@realing.pt 
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