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Missão: Melhorar a acessibilidade dos conteúdos digitais

Ouvindo os conteúdos Online/Offline que interessam

a todos,  a qualquer hora e em qualquer lugar



Fornecimento de tecnologia texto voz que permite aos 

usuários melhorarem os seus resultados escolares

▪ Em qualquer lugar e a qualquer hora 

▪ Sem Barreiras (Clique & ouça, sem downloads)

▪ Focados na mais elevada qualidade de voz (melhores vozes no Mercado,  

desenvolvimento de TTS próprio)

▪ Aplicável em todo o tipo de conteúdos (online and offline)

▪ Personalizável (pelo cliente e pelo utilizador final)

▪ Desenho Universal na Aprendizagem (UDL)

▪ O Aúdio enquanto Serviço (SaaS)



A aprendizagem na atualidade

Acessibilidade
20% da população com: habilitações literárias limitadas, deficiência 

visual, dificuldades de aprendizagem, dislexia, língua materna diferente

Conveniência/conforto
Aprendizagem em dispositivos móveis,  em movimento, preferência 

pessoal, estudante adulto/trabalhador/part-time e multitarefa

Engajamento
Compreensão, línguas estrangeiras, estudantes Online, Desenho
Universal na Aprendizagem, assistente vocal para formulários, 

apresentação Bimodal de conteúdos



ReadSpeaker clientes em + 70 países

+10.000 Websites ou ambientes online em todo o mundo



Alguns de nossos clientes na área Editorial



ReadSpeaker & Online Learning



ReadSpeaker alguns clientes em LMS/AVA



ReadSpeaker recursos de leitura de conteúdos digitais



webReader - leitura de conteúdos (HTML) 



docReader - leitura de Documentos online 



TextAid – ferramenta de apoio individual à leitura e escrita



Readium Library 

Publicação acessível - Aúdio Books



A facilidade de implementação do ReadSpeaker

Em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)

• Integração em praticamente qualquer 
plataforma/Ava para enriquecer os 
conteúdos com o áudio.

• Parceria com os principais 
fornecedores de LMS, para uma 
integração ainda mais fácil em 
Blackboard, Canvas, D2L e Moodle

• Contas teste/demonstração



Múltiplos Inputs / estilos de aprendizagem -> soluções 

ReadSpeaker

Leitura

Videos

Aúdio

Pesquisa

Debate

Exercícios

Avaliação

Movimento

HTML

PDFs

Base Dados

Apps

Jogos

On-line

Off-line

Blended

Melhor experiência de Aprendizagem

ReadSpeaker
WebReader

ReadSpeaker
DocReader

ReadSpeaker
Narrator

Soluções
Customizadas

ReadSpeaker
Daisy Generator



Novo WebReader com novas funcionalidades

Introdução de novas funcionalidades: 
Escolha do idioma de leitura; Clique onde começar a ler; 
Aumentar tamanho do texto; Máscara de Tela, 
Tradução, Pesquisa (dicionário), entre outras …



Obrigado! ☺

www.readspeaker.com 

jose.novais@readspeaker.com
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