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1. Introdução 
  
 AraBoard é um conjunto de ferramentas projetadas para a comunicação 

alternativa e ampliada, cuja finalidade é facilitar a comunicação funcional, 

mediante o uso de imagens e pictogramas para pessoas que apresentam 

algum tipo de dificuldade neste âmbito.  

 

 Dada a versatilidade destas ferramentas,  AraBoard  também  pode  ser  

utilizado  para criar pranchas com rotinas simples e pranchas para  antecipar  a  

realização de qualquer tarefa. 

 

 AraBoard  nos  permite  criar,  editar  e  usar  pranchas  de  

comunicação para  diferentes dispositivos (computador, smartphone ou tablet), 

assim como para diferentes sistemas operacionais. É composto de duas 

ferramentas complementares: 

 

�  AraBoard  Constructor: esta ferramenta é utilizada para a criação e edição 

das pranchas de comunicação. mediante a coleção de pictogramas Arasaac e 

qualquer outra imagem e áudio armazenados no dispositivo. 

 

�  AraBoard  Player: esta  ferramenta  é utilizada  para  executar  as pranchas 

de comunicação previamente criadas no AraBoard Constructor. 
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 AraBoard  é caracterizado por sua simplicidade de uso em todos os  

aspectos,  já que possui uma interface gráfica projetada para que qualquer 

pessoa possa criar e editar pranchas de forma intuitiva. 

 

 Com  AraBoard  podemos  criar pranchas de uma até trinta e duas 

caixas,  utilizando para isso as diferentes combinações possíveis: 1 fileira x 2 

colunas, 2 fileiras x 2 colunas, 3 fileiras  x  4  colunas,  ...,  4  fileiras  x  8  

colunas.  Esta característica  converte  também a ferramenta em uma possível  

alternativa  para  pessoas  com deficiência motora  e necessidades 

comunicativas muito básicas. 

 

2. Instalação de AraBoard. 

 

 Para começar a utilizar AraBoard (versão PC), nos dirigimos à página da 

aplicação (http://giga.cps.unizar.es/affectivelab/AraBoard.html).  Nesta página 

podemos conhecer os  objetivos  e  características  das  ferramentas,  assim 

como preencher um questionário que permitirá implementar novas 

funcionalidades propostas pelos usuários. 
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Nesta página, clicamos sobre o link  "Acesse aqui..."  que  nos  levará  à  tela 

seguinte, onde poderemos acessar os dois tipos de instalação: para PC e para 

Android,  embora este  último  caso  possa ser  instalado através da Play Store. 

 

 Uma vez  dentro  da  página, clicamos no botão azul  "Baixar  AraBoard  

para  MS Windows em Sourceforge". 

 

 Automaticamente, seremos  redirecionados  para Sourceforge,  lugar  

onde  se  encontra alojado  AraBoard  (versão PC) e que é um dos maiores 

repositórios de software livre na Internet. Nesta página, voltamos a clicar sobre 

o botão Download (baixar). 

 

 

 Em alguns segundos, começará o download automático do pacote 

compactado,  onde se encontram os  dois  arquivos  que  necessitaremos  para  

a  instalação: AraBoardConstructor.exe e AraBoardPlayer.exe. 

 



Manual do AraBoard 

-4- 

 

 Uma vez baixado o pacote ao nosso computador, clicamos duas vezes 

sobre ele e se abrirá  o  descompactador  de  arquivos  que  tenha  instalado  

em seu computador  (você pode utilizar versões gratuitas como WinRar, 

http://www.winrar.es/). 

 

 

  

Dentro deste pacote, nos interessa,  principalmente, a pasta 

AraBoard_MSwindowsBinaries_v2.2.  

 

 Clicamos sobre  ela e encontraremos  dois  arquivos:  

AraBoardConstructor.exe  e AraBoardPlayer.exe.  Só nos resta dar um clique 

duplo em cada um deles e proceder a instalação seguindo as instruções que 

aparecem na tela. Se não temos instalado Adobe Air,  um meio de execução  

multiplataforma  necessário  para  que  o AraBoard funcione (versão PC), o 

sistema o instalará automaticamente. 

 

 Agora podemos, visualizar  a pasta do AraBoard no menu  Início e os  

dois  ícones correspondentes no nosso diretório:  AraBoard  Constructor  
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(ferramenta  para a criação e edição de pranchas) e AraBoard Player (para a 

execução das pranchas). 

 

 

 O funcionamento do AraBoard (versão PC)  está  pautado no  mesmo  

funcionamento e resposta que terá a aplicação em um dispositivo móvel 

(smartphone ou  tablet) ao utilizar os dedos. Portanto, a maioria das ações que 

realizamos na aplicação se baseiam no passar do mouse dos diferentes 

elementos (pictogramas ou imagens) pela tela. 

 

 Para instalar AraBoard (versão Android),  nos  dirigimos à aplicação Play  

Store,  em nosso smartphone ou em nosso tablet, e no quadro de busca 

escrevemos  AraBoard.  Automaticamente, aparecerão os ícones das duas 

aplicações e já podemos proceder com a instalação. 

 

 Se não temos instalada Adobe Air  no nosso dispositivo, será exigida a 

sua instalação. 

 

  

Um aspecto muito interessante que você precisa saber é que, ao ser 

instalada uma aplicação multiplataforma, as pranchas que você elaborar em 
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seu computador poderão ser transferidas para o dispositivo Android e vice-

versa. 

 

3. Criação de uma prancha de comunicação com AraBoa rd Constructor. 

  

 Uma das características  demandadas  por  muitos  usuários, é a  

possibilidade  de criar pranchas de  comunicação  variando  seu  tamanho a 

partir de  uma  célula até trinta e duas células, utilizando para isso as diferentes 

combinações possíveis: 1 fileira x 2 colunas, 2 fileiras x 2 colunas, 3 fileiras x 4 

colunas, ..., 4 fileiras x 8 colunas. Esta característica converte  também  a  

ferramenta em uma possível alternativa para pessoas com deficiência motora e 

necessidades comunicativas muito básicas.  

 

 A melhor forma de conhecer o funcionamento do  AraBoard é mediante 

a criação de uma prancha-exemplo de  comunicação  ao  que  denominaremos  

FRASES  e  que  terá  uma estrutura de 3 fileiras x 3 colunas.  

 

 Para isso, clicamos no ícone AraBoard  Constructor e  vamos  seguir  os  

seguintes  passos. 

 

 Clicamos no ícone de Fileiras e no ícone de Colunas até obter a grade 

desejada: 3 colunas x 3 fileiras. 
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 A  seguir,  vamos  configurar a Cor do Fundo e a Cor da  Letra de  nossa  

Prancha clicando sobre os quadros correspondentes.  Temos uma ampla  

paleta  de cores onde podemos escolher até adaptá-la às características do 

usuário final ou do conteúdo de nossa prancha. 

 

 

 

Posteriormente,  antes  de  começar a preencher  nossas  células com 

os  pictogramas  ou nossas imagens,  selecionamos o Idioma de  busca dos  

pictogramas e das locuções no ARASAAC,  já que a  aplicação  se  conecta  

diretamente  ao  servidor  do ARASAAC para localizar os pictogramas que 

queremos inserir. 

 

 

  



Manual do AraBoard 

-8- 

A conexão do AraBoard com a  base  de  dados  de ARASAAC nos  

permite  baixar diretamente todos os textos e as locuções dos diferentes 

idiomas que temos no portal,  exceto  aqueles cujas  grafias  se  utiliza  outro  

tipo  de  teclado  (russo,  árabe e chinês). Só necessitaremos desta conexão 

durante a criação da prancha.  

 

 Uma  vez  estabelecido o Idioma para  criar  nossa prancha com 

AraBoard,  nos  situamos  na caixa  de Busca,  escrevemos a palavra  

correspondente ao pictograma  que queremos  encontrar e clicamos na Lupa 

ou na tecla ENTER do teclado.  

 

 As buscas devem ser realizadas com a ortografia correta e com os  

acentos correspondentes. 

 

 

 

Aqui encontramos outra das características  fundamentais  do AraBoard: 

a aplicação,  como já mencionamos, tem uma comunicação direta  através  da 

Internet, mediante uma API desenvolvida para isto, com o servidor do Portal 

Aragones de Comunicação Alternativa e Ampliada ARASAAC. Esta 

comunicação permite a busca de qualquer pictograma contido na base de 

dados e seu download instantâneo, junto com a locução correspondente (se 

disponível no idioma usado). Uma vez finalizada e salva nossa prancha, já não 

será necessária esta conexão, tendo em vista que todos os dados (pictogramas 

e locuções) ficam salvos no computador ou no dispositivo. 
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 Voltamos a  nossa prancha. Buscamos a palavra  "eu" e observamos  

que,  além do  pictograma,  aparece  um ícone de  alto-falante.  Se clicamos 

sobre este  ícone,  poderemos escutar a locução que tem associada e que será 

baixada junto com o pictograma. Se não tem locução associada, aparecerá 

marcado com um sinal vermelho. 

 

 Agora só temos que marcá-lo com o cursor e arrastá-lo  até a célula 

desejada.  O sistema de seleção nos permite mover facilmente o pictograma de 

uma caixa a outra, e, claro, também podemos arrastá-lo até o ícone da parte  

inferior  direita para Editar seu  conteúdo ou até  a Lixeira,  situada na  parte  

inferior esquerda, para Apagar o símbolo. 

 

 

 

 

 Se quisermos modificar o texto do pictograma, podemos tocar no texto 

da célula e o modificamos em função de nossas necessidades, ainda que a 

locução continue sendo a que temos baixada no portal. 

 

 Se arrastarmos o pictograma até o ícone Editar, aparecerá a janela de 

Edição dos Pictogramas, onde poderemos modificar todos os valores dos 

pictogramas em questão. 
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 Também podemos acessar a janela de Edição dos Pictogramas dando  

um  clique sobre  qualquer  uma das  células  vazias, o  que  nos  permitirá  

introduzir  imagens,  fotos, desenhos, vozes, sons, canções, ... 

 

 

  

No caso  do PC,  ao clicar sobre o ícone da câmera será ativada a 

webcam e você poderá se situar em frente para tirar uma fotografia ou utilizar 

um objeto (como a boneca do exemplo). 

 

 

 

 No caso  do  Android,  vamos  poder  utilizar a câmera  traseira  ou 

frontal para fazer nossas fotos,  o  que  nos  permite  fotografar,  além disso,  

qualquer  objeto  ou  pessoa que tenhamos em frente. Para modificar entre as 

câmeras do dispositivo, só temos que clicar no ícone que está ao lado do ícone 

da câmera do ícone da câmera e observaremos como a imagem interior muda. 



Manual do AraBoard 

-11- 

 

 Para gravar nossa voz, em qualquer dos dois dispositivos, só temos que 

clicar no ícone do Microfone e aparecerão dois novos ícones: REC e PLAY. 

Clicamos sobre REC e gravamos nossa mensagem; voltamos a clicar no 

mesmo botão para deixar de gravar. O botão PLAY serve para escutar o que 

gravamos. 

 

 

 

 Nas duas versões, a própria aplicação denomina aos arquivos gravados 

da Imagem e do Áudio, pelo que não temos que modificar nada do que aparece 

nos quadros. Também podemos baixar arquivos mp3 utilizando o botão 

examinar. Em nosso exemplo, vamos introduzir uma fotografia que temos em 

nosso dispositivo.  Para isso, clicamos em uma célula vazia. Em seguida, 

introduzimos o NOME. 

 

 Clicamos em Examinar para baixar a IMAGEM correspondente e  

podemos gravar uma mensagem associada ou baixar uma gravada  

previamente,  utilizando o  botão Examinar do item ÁUDIO. 
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Agora só nos  falta marcar a CATEGORIA correspondente  a Nome  

comum. É importante marcar esta  categoria já que,  em função do  tipo  de  

palavra,  será marcado o quadro na cor  correspondente.  Depois de realizar 

esta  operação,  obteremos  este resultado. 

 

 

Agora terminamos de preencher as células com os pictogramas e 

imagens correspondentes e já temos nossa prancha criada com AraBoard 

Constructor. 

 

 

  

O passo  seguinte será Salvar  a Prancha,  aspecto  em que  diferem a  

versão  PC  e a versão Android.Na  versão PC,  vamos  selecionar Salvar 

Prancha.  Para salvar as pranchas, recomendamos que você crie,  

previamente,  uma  pasta em seu computador onde irá armazenar as pranchas 

(por exemplo, MINHAS_PRANCHAS). 



Manual do AraBoard 

-13- 

 

 Ao clicar em Salvar Prancha, selecionamos Examinar,  buscamos  nossa  

pasta MINHAS_PRANCHAS (MIS_TABLEROS). Selecionamos e clicamos no 

botão Criar nova pasta. 

 

 Colocamos um Nome em nossa prancha e clicamos em Aceitar. 

 

 

 Por último, clicamos em Salvar Prancha e esperamos até que todo o 

processo de armazenamento acabe e apareça a mensagem Download 

finalizado! 

 

 Claro que também temos a opção de editá-la e modificá-la novamente 

na próxima vez que abrirmos AraBoard Constructor utilizando a opção Carregar 

Prancha. 

 

 Na versão para Android,  quando clicamos em Salvar Prancha, 

aparecerá uma janela onde colocamos o nome da nossa prancha e, ao clicar 

em Aceitar, será salva automaticamente  (não  teremos que fazer nada mais) 

em uma pasta que se chama MINHAS_PRANCHAS (MIS_TABLEROS). Já 

falaremos mais adiante desta pasta. 

 

 A  partir  de  agora,  temos  nossa prancha salva e já podemos utilizá-la 

com a ferramenta AraBoard  Player em nosso PC, em nosso smartphone ou 

em nosso  tablet, sem necessidade de estarmos conectados a Internet. 
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4. Impressão de nossa prancha de comunicação com o AraBoard 

Constructor. 

 

 Uma vez salva nossa prancha em nosso computador, vamos utilizar uma 

das implementações muito interessantes que AraBoard nos proporciona. Trata-

se da opção de Imprimir Prancha (Imprimir Tablero) na versão para PC, que 

encontraremos na parte superior direita. 

 

 

  

Ao clicar sobre  esta  opção,  nos  aparecerá  uma  nova tela onde 

clicaremos sobre Gerar pranchan (Gerar tablero imprimible) para imprimir e, 

automaticamente, aparecerá uma pré-visualização de nossa prancha antes de 

imprimi-la. 
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 Convém que os textos das células  não sejam excessivamente longos, 

porque, quanto maior for a prancha, mais possibilidades de que o texto não se 

ajuste à parte superior da célula no caso de pranchas de muitas caixas. 

 

 Em seguida, escolhemos a Pasta onde será salvo o documento e então 

aparece  um quadro com a opção de Salvar pdf da prancha. Não importa se 

nomearmos ou não este arquivo, uma vez que a aplicação o denomina com o 

nome de nossa prancha. Só temos que carregá-la e imprimi-la. 

 

 

 Esta opção nos permitirá gerar  pranchas para imprimir sobre qualquer  

tema  que  nos interesse. 

 

 Antes de finalizar este item sobre AraBoard  Constructor,   você 

percebeu que temos a Opção de Carregar Prancha, o que permitirá  modificar  

uma prancha que você já tenha trabalhado previamente ou que você tenha 

baixado da internet para adaptá-la ao usuário final. 

 

 Na versão para Android, a opção de Carregar Prancha, aparece ao abrir 

AraBoard Constructor. 
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Agora nos resta sair do AraBoard  Constructor para  utilizar a prancha no 

AraBoard Player. Na versão PC,  você pode clicar sobre a lâmina  da  parte  

superior  direita e a aplicação é fechada automaticamente. 

 

 Na versão para Android, clique no botão utilizado para menus 

contextuais e aparecerá na parte inferior a mensagem para sair do AraBoard 

Constructor. 
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Agora só nos resta utilizar nossa prancha no AraBoard Player. 

 

5. Utilização da prancha de comunicação no AraBoard  Player. 

  

 Apenas nos resta a parte  mais simples,  ainda que,  como você pode 

comprovar, AraBoard resulta em uma ferramenta muito fácil de manejar em 

todos os aspectos.  

 

 A segunda ferramenta que instalamos no início se chama AraBoard  

Player e sua função  consiste  em executar as pranchas de comunicação  

previamente criadas  com AraBoard Constructor.  

 

 

 O manejo das duas versões é muito simples. 

 

 Na versão PC, aparece a tela que você pode ver abaixo.  Simplesmente, 

clicaremos sobre a opção do  menu Carregar Prancha e buscaremos a pasta 

onde guardamos nossa prancha. 
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 Uma vez localizada a pasta, clicamos sobre o arquivo 

prancha_comunicação.xml. 

 

 

 

 Para  que  as pranchas não  se misturem, é importante que,  cada  vez  

que  salvar uma, faça uma subpasta diferente das anteriores. 

 

 Em nosso caso, criamos uma pasta denominada MINHAS_PRANCHAS  

(MIS_TABLEROS) e no interior dela, guardamos cada uma das pranchas 

elaboradas na subpasta. 

 

 Para carregar na tela nossa prancha personalizada,  vamos  abrir  a  

subpasta AraBoard e clicar o arquivo prancha_comunicação.xml. 
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 A partir  de  este  momento,  podemos  imaginar  as  diferentes  

funcionalidades  que  podemos dar a nossas pranchas: comunicação, rotinas, 

antecipação, ... 

 

6. Transferência dos arquivos do PC ao Tablet e vic e-versa. 

 

 Já comentamos que AraBoard  é uma aplicação  multiplataforma, o  que  

significa dizer que pode ser utilizada em diferentes dispositivos com diferentes 

sistemas operacionais. 

 

 Se  temos AraBoard  instalado em nosso  PC e,  além disso, dispomos  

de  um  tablet  com sistema  operacional Android,  poderemos transferir nossas 

pranchas personalizadas,  de  uma forma muito simples, do PC ao tablet e 

vice-versa. 

 Para isso, conectamos  nosso  tablet  ou  smartphone, usando o cabo 

USB,  ao nosso computador e abrimos o Windows Explore. 

 

 Quando o tablet ou smartphone for identificado na árvore de diretórios, 

clicamos sobre ela e o diretório raiz será aberto. Com muito cuidado, sem 

mover nem eliminar nenhum arquivo,  nos  movemos pelo  diretório  raiz,  

buscando  uma pasta denominada MINHAS_PRANCHAS (MIS_TABLEROS),  

que é  o lugar onde AraBoard salva no Android, como padrão, as pranchas. 

 

 

  

ºAgora,  só  nos  resta buscar  em nosso computador a pasta com 

nossas pranchas e copiá-la nesta pasta MINHAS_PRANCHAS 

(MIS_TABLEROS) no tablet. 
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 É um processo simples, mas insistimos que é preciso ter cuidado para 

não excluir nenhum arquivo do diretório do tablet ou do smartphone. 

 

 

 O processo é o mesmo para transferir as pastas do PC ao dispositivo 

Android e do dispostivo Android ao PC. 

 

 A partir de agora, já podemos utilizar nossas pranchas para PC e para 

Android em nosso computador ou em nosso dispositivo com Android. 
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