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ACERCA DO LOOK TO LEARN 

Look to Learn é um conjunto de 40 atividades para pessoas que 

estão a iniciar a utilização das tecnologias de acesso pelo olhar. As 

atividades foram especialmente desenvolvidas para oferecer uma 

forma divertida de melhorar as competências de acesso e a 

capacidade de fazer escolhas. 

Cada atividade trabalha uma competência diferente, variando 

entre a causa-efeito e o controlo preciso do olhar. O software foi 

criado em colaboração com professores e terapeutas e fornece as 

ferramentas necessárias para a avaliação. 

Acima de tudo, Look to Learn foi desenvolvido para ser motivador 

e divertido! 

 
 

Nota: O Look to Learn funciona no sistema operativo Windows XP e 
posteriores sistemas operativos. Para realizar as atividades irá 
precisar de uma câmara de acesso pelo olhar com controlo do 

cursor.  
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COMO INSTALAR O LOOK TO LEARN 

1.  Comece a instalação colocando o DVD na drive do computador. 

2.  Siga as instruções no ecrã para instalar o software.  

3.  Em alternativa, poderá instalar o Look to Learn em qualquer 

computador em: http://installers.sensorysoftware.com. 

 

LICENCIAR O SEU SOFTWARE 

Quando instalar pela primeira vez o Look to Learn terá acesso a 

três atividades: Tartes, Mangueira e Hora do jantar. 

Para desbloquear as restantes atividades deverá introduzir o 

código de ativação que recebeu na compra do Look to Learn. Se 

ainda não comprou este software poderá faze-lo clicando no 

botão “Comprar Online” como é mostrado de seguida:  

 

Irá ser direcionado para a nossa loja online segura onde poderá 

comprar o software e receber um código de ativação para 

desbloquear as restantes atividades.  

 

NOTA: Exige ligação à internet e cartão de crédito 



 

 

COMEÇAR 

CONFIGURAÇÕES 

Se utilizar um sistema de acesso pelo olhar para controlar o Look 

to Learn deverá configurar o Windows Control para que o cursor 

do rato se mova conforme a direção do seu olhar.  

A maioria das primeiras atividades apenas requer o movimento do 

rato, o que irá resultar numa reação instantânea. Quando uma 

seleção é solicitada, o utilizador terá de olhar para o objeto no 

ecrã por 1-2 segundos de forma a confirmar a seleção.  

CALIBRAÇÃO 

O seu sistema de acesso pelo olhar precisa de medir os seus olhos 

para determinar para onde está a olhar. Este processo chama-se 

calibração.  

Uma boa calibração é importante para controlar de forma precisa 

o Look to Learn através do olhar, contudo, não é tão importante 

em atividades com imagens grandes ou sem alvos, como o Rato 

mágico ou os Quadrados mágicos.  

 

Se vai usar o acesso pelo olhar pela primeira vez, pode revelar-se 

bastante eficaz usar a calibração de outro utilizador para 

começar.  

Isto permite ao utilizador disfrutar do Look to Learn sem precisar 

de calibrar. 
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Dicas e técnicas de calibração 

1. Usar uma boa configuração   

Os vários sistemas de controlo pelo olhar funcionam de formas 

ligeiramente diferentes, mas para uma calibração standard 

recomendamos as seguintes definições:  

• Cor do fundo escura 

• 5 pontos de calibração 

• Usar uma imagem apelativa ou cores contrastantes  

• Velocidade média ou calibração passo-a-passo  

2. Teclado 

Alguns dispositivos de acesso pelo olhar permitem a utilização do 

teclado na calibração passo-a-passo. Isto significa que pode 

decidir quando gravar os pontos de calibração. Para tal, deve 

premir a tecla apenas quando o utilizador estiver a olhar 

diretamente para o alvo de calibração.  

Para fazer este tipo de calibração de forma eficaz precisa de olhar 

para os olhos do utilizador e perceber quando estão a olhar para o 

alvo.  

3. Usar uma imagem para a calibração   

Uma boa forma de incentivar os utilizadores para a calibração é 

usar imagens com os quais estão familiarizados. Por favor 

verifique se o seu dispositivo tem esta opção.  

4. Melhorar pontos 

Alguns dispositivos permitem recapturar uma leitura. É 

importante despender de algum tempo e tentar melhorar os 



 

pontos falhados para uma melhor precisão da calibração. 

 

5. Alterar o contraste das cores 

Um contraste de cores dramático torna mais fácil para alguns 

utilizadores a localização do ponto de calibração. O contraste de 

cores mais eficaz para pessoas com deficiência visual é azul sobre 

um fundo amarelo. 

6. Esteja atento para: 

• Reflexo nos óculos 

• Pálpebras caídas ou pestanas compridas (experimente subir a 

tela para incentivar os olhos para abrir)  

• Qualquer luz refletindo para o sistema de acesso pelo olhar. 

7.     Configuração do posicionamento 

• Use a caixa de controlo do olhar para assegurar que os olhos 

do utilizador estão na distância e altura correta do ecrã do 

computador. 

• Coloque o computador na posição adequada e não o 

utilizador! 

8.    Pensar no meio envolvente 

O ambiente em que usa o controlo pelo olhar pode fazer a 

diferença para o seu sucesso. Para melhores resultados: 

• Remover distrações desnecessárias como posters, televisões 

ou pessoas!  

• Optar por um local sossegado. 

• Evitar demasiada luz – uma sala escura torna o conteúdo mais 

atrativo.  
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ATIVIDADES DO LOOK TO LEARN  

Sensorial:   Ensina a causa-efeito. 

Explorar:   Incentiva o utilizador a interagir com o ecrã inteiro. 

Alvo:    Ajuda a melhorar a precisão do controlo pelo 

olhar.                                                             

Escolher:   Desenvolve a capacidade de fazer 

escolhas.  

Controlo:   Músicas divertidas controladas pelo olhar e atividades 

de arrastar e soltar. 

 

SENSORIAL EXPLORAR ALVO ESCOLHER CONTROLO 

Tartes Garrafas Mangueira 
Hora do 

jantar 
Dardos 

Rato mágico Quadrados 

mágicos 
Bolhas Lança Poção do 

feiticeiro 

Ovo Graffiti Dispara 
Boneco de 

neve 
Penálti 

Canhão Núvens Parede 

vídeo x2 
Pneus Selva  

Revelar 

formas 

Lama na 

cara 
Parede 

vídeo x4 
Baterista Dinossauros 

Revelar 

blocos 
Raspar Parede 

vídeo x6 
Opiniões Insectos 

Quinta 
Vida no 

parquet 
Frutos Fábrica de 

monstros 

Debaixo de 

água 

Quadrados 

musicais 

Sala de 

aulas 
Floco de 

neve 

Papel, 
tesoura, 
pedra 

Woodland 



 

 

SENSORIAL 

Tartes 

Olhe para cada uma das fotografias que aparecem no ecrã para 

atirar uma tarte. Estão incluídas 6 fotografias mas pode alterá-las 

e colocar as suas próprias fotografias (ver p.18). Esta atividade é 

excelente para analisar as respostas face ao conteúdo que 

aparece nas várias áreas do ecrã. 

Rato mágico 

Uma boa atividade para quem usa o acesso pelo olhar pela 

primeira vez. Sempre que olhar para o ecrã vai criar um efeito 

especial acrescido de um efeito sonoro. Quando a estrela 

aparecer pode olhar para ela e passar para o próximo 

efeito.  

Ovo 

Olhe para o ovo para partir a casca e descobrir qual o animal que 

está lá dentro. São precisos 5 segundos para que o animal 

apareça. Esta atividade incentiva o utilizador a focar o olhar 

numa área específica do ecrã.  

Canhão 

Pinte toda a parede de tijolos olhando para as diferentes áreas do 
ecrã. O canhão dispara automaticamente por isso esta é uma das 
atividades mais fáceis.  

 

 

Revelar formas 

Uma imagem está escondida atrás das formas. Olhe para as 

formas e elas vão desaparecer para revelar a imagem. Alterar a 

imagem para uma fotografia mais familiar pode motivar o 

utilizador (ver p.18). 
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Revelar blocos 

Esta atividade funciona da mesma forma que a atividade Revelar 

formas, mas existem menos distratores visuais. É uma boa 

alternativa aos software de comunicação como o Grid 2 

(desenvolvido também pela Sensory Software). 

 

Quinta 

Olhe para a porta do celeiro durante 3 segundos para que esta se 

abra e seja revelado um dos animais. 

Quadrados musicais 

Olhe para cada instrumento para ouvi-lo tocar. Todos os 

instrumentos tocam a mesma música por isso o utilizador pode 

tentar ouvir toda a banda a tocar, olhando para cada instrumento. 

Olhe para o instrumento outra vez para ele parar de tocar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

EXPLORAR 

Garrafas  

O objetivo de Garrafas é partir o máximo 

de garrafas possível. Olhe para a garrafa para parti-la e tente 

conseguir partir todas.  

Quadrados musicais  

Enquanto olha para o ecrã irá fazer com que os quadros musicais 

apareçam. Se olhar para o mesmo quadrado mais do que uma vez 

ele irá mudar de cor e tocar um som diferente.  

 

Graffiti  

Pinte com spray toda a parede olhando para as diferentes áreas 

do ecrã. Olhe para as diferentes cores para mudar a pintura ou 

para os círculos para mudar o tamanho do spray. Olhe para o 

canto inferior direito para limpar o ecrã. 

Núvens 

Para pessoas com bom humor! Olhe para as núvens para que estas 

soltem gases.  

Lama na cara 

Atire a cada um dos caracteres ao olhar para eles. Esta atividade 

é bastante recompensadora, mesmo para pessoas que não 

consigam aceder a alvos pequenos.  

 

Raspar 

Olhe em volta no ecrã e raspe cada uma das texturas especiais 

para que uma imagem seja revelada. Pode alterar as imagens para 

aumentar a motivação.  

Vida no parque 

Explore esta cena visual interativa e faça com que ela ganhe vida.  
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Sala de aulas  

Olhe para os objetos contidos nesta cena visual interativa e faça 
com que a sala de aulas ganhe vida.  

 
 
ALVO 

Mangueira 

Lave o carro, apague o fogo, regue as plantas, salpique os 

insetos e assuste os pássaros – usando uma mangueira gigante. 

Olhe para os objetos para ligar a mangueira e completar o nível. 

Bolhas  

Ao olhar para as bolhas irá rebentá-las e estas vão dividir-se em 

bolhas cada vez mais pequenas.  

Dispara 

Á medida que avança de nível terá que disparar para mais alvos. 

Nesta atividade o utilizador joga contra o relógio. Porque não 

tentar conseguir uma pontuação mais alta? 

Parede de vídeo x2, x4 e x6 

As atividades da parede de vídeo permitem-lhe ver 2, 4 ou 6 

vídeos no ecrã. Sempre que olhar para uma imagem irá começar a 

dar um vídeo. Se deixar de olhar o vídeo irá parar.  

Nota: pode usar os seus próprios vídeos no Look to Learn mas 

estes deverão estar no formato flash (.flv) (ver p.18).  

Frutos 

Esborrache as caras dos frutos loucos com a luva de boxe gigante. 

Para fazê-lo precisa de olhar para cada fruto enquanto este flutua 

no ecrã. Esmague 20 peças de fruta para completar a atividade.  



 

Floco de neve 

Ao olhar para os flocos de neve enquanto eles caem conseguirá 

construir um boneco de neve. Se conseguir obter 25 flocos de 

neve completa a atividade e o boneco de neve ganhará vida. 

 

 
ESCOLHER 

Para fazer a seleção na atividade Escolher precisa de fixar o olhar 
durante 1-2 segundos.  
 

Hora do jantar 

Escolha o que o senhor vai comer para o seu jantar, do lado 

direito do ecrã.  

Lança 

Escolha qual o objeto que o atleta vai atirar. Olhe para a opção 

que deseja do lado esquerdo do ecrã.  

Boneco de neve 

Escolha como vai ajudar o boneco de neve. Olhe para as opções 

no lado direito do ecrã.  

Pneus 

Escolha quais os pneus que vai dar ao carro Colin. Olhe para as 

opções do lado esquerdo do ecrã.  

Baterista 

Escolha quais as baquetas que o baterista Diego deve usar. Olhe 

para as opções no lado direito do ecrã. 

Opiniões 
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Olhe para a imagem no centro do ecrã antes de decidir se a 

ADORA ou DETESTA! Se adora olhe para a cara verde feliz. Se 

detesta a imagem então olhe para a cara vermelha zangada.  

Esta é uma boa atividade para a transição para um sistema de 

comunicação alternativa e para fazer escolhas. 

Fábrica de monstros 

Crie o seu próprio monstro assustador na 

fábrica de monstros do Look to Learn! Olhe 

para escolher as várias possibilidades: boca, 

olhos, acessórios e corpo.  

Papel, tesoura, pedra 

O clássico jogo do Papel, tesoura, pedra.  

• O papel ganha à pedra por envolvê-la; 

• A pedra vence a tesoura esmagando-a; 

• A tesoura vence o papel cortando-o. 

Esta atividade termina com o melhor de 3. Este exercício ajuda a 

desenvolver a capacidade de fazer escolhas e determinar 

objetivos.   



 

 
CONTROLO  

 
Dardos 

Olhe para a cena do pub para começar a atividade. Aponte o mais 

perto possível do olho do touro. Os dardos que acertarem nos 

anéis externos dão 10 pontos, 50 pontos se acertarem nos anéis 

azuis e 100 pontos se conseguir acertar mesmo no olho do touro.  

Poção do feiticeiro 

O feiticeiro está a fazer uma poção mágica com 4 ingredientes 

especiais. Olhe com atenção enquanto ele adiciona os vários 

ingredientes ao caldeirão e de seguida copie a sua receita. Veja 

de quantos passos se consegue lembrar. 

Penálti 

Esta atividade é uma disputa de penáltis. Revezando com o 

monstro Molly, ambos terão 5 tentativas para marcar golo.  

Comece a atividade olhando para a bola. Poderá posteriormente 

escolher o seu jogador e a cor do equipamento que vai usar.  

Para marcar um penálti, escolha a área para onde quer chutar e 

olhe para ela. O seu jogador irá então chutar e o monstro Molly 

tentará defender.  

Escolha o símbolo de troca para jogar como guarda-redes; olhe 

para a zona onde deseja defender.  

Selva 

Crie um cenário sobre a selva: olhe para um animal para 

selecioná-lo, depois olhe para umas das estrelas para colocá-lo no 

cenário.  
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Dinossáuros 

Crie um cenário pré-histórico: olhe para um dinossauro para 

selecioná-lo e depois olhe para uma das estrelas para colocar o 

animal no cenário.  

 

 
Insectos 

Crie um cenário de criaturas rastejantes: olhe para um insectos 

para selecioná-lo e depois olhe para uma das estrelas para colocá-

lo na imagem.  

Debaixo de água 

Crie um cenário debaixo de água: olhe para um animal para 

selecioná-lo e olhe de seguida para a área onde quiser colocá-lo. 

Woodland 

Crie a Woodland: olhe para um animal para selecioná-lo e olhe de 

seguida para a área onde quiser colocá-lo. 

 

 

  



 

ANÁLISE DE ATIVIDADES 

O Look to Learn inclui uma ferramenta de análise do olhar que 

detecta para onde uma pessoa esteve a olhar durante uma 

atividade. Esta ferramenta também pode ser usada para analisar a 

alcance do olhar face ao ecrã, a relevância do conteúdo que o 

utilizador está a ver e medir o seu progresso. 

Usar a ferramenta de análise 

Quando o utilizador terminar a atividade, clique em 

“Análise”. Irá aparecer o seguinte tipo de ecrã:  

 

• As linhas coloridas indicam para onde o utilizador olhou 

• Quanto maior for o tempo de fixação do olhar em 

determinadas zonas do ecrã o feedback mudará de cor 

desde azul > verde > amarelo > vermelho 

• O indicador de tempo mostra o tempo total em que a 

atividade esteve aberta 

• Clique na disquete para guardar o mapa de pontos 

quentes. Pode também imprimir estes resultados para o 

registo do utilizador. 

Nota: Para atividades sem um fundo estático, o mapa de pontos 

quentes é sobreposto a uma imagem genérica.  

 

É importante interpretar estes resultados com cuidado ao analisar 

se a pessoa está a olhar para um conteúdo relevante. 
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ALTERAR IMAGENS 

Muitas atividades permitem alterar as imagens. Clique em 

“Alterar imagens” no início da atividade. Clique numa fotografia 

para escolher uma nova imagem.  

 

Para repor as imagens pré-definidas clique na seta verde, no 

canto superior direito do ecrã.  

ALTERAR VÍDEOS  

As atividades da Parede de vídeo permitem usar os seus próprios 

vídeos. Os vídeos precisam de estar no formato flash (.flv) antes 

de serem carregados. Apresentamos 2 maneiras fáceis de 

converter qualquer ficheiro de vídeo em .flv:  

1. Any Video Converter  

 

(http://www.any-video-converter.com) é uma aplicação que 

pode descarregar, fácil de usar e que converte todos os tipos 

de vídeo. A versão de demonstração gratuita funciona com 

vídeos com uma duração máxima de 3 minutos.  

 

 



 

2. SaveTube  

 

(http://www.savetube.com/) permite guardar qualquer vídeo do 

YouTube em formato .flv:  

a. Procure o vídeo que quer descarregar do YouTube 

b. Copie o URL do vídeo 

c. Vá ao website http://www.savetube.com/ 

d. Cole o URL 

e. Escolha a opção guardar vídeo em formato .flv  

f. O Windows irá guardar automaticamente o vídeo na sua 

pasta de transferências – poderá querer mover o ficheiro 

para a pasta “Os meus vídeos”.  

 

ATALHOS DO TECLADO 

Use os atalhos do teclado para navegar no Look to Learn sem usar 

o rato ou o ecrã tátil: 

 

A Carrega a ferramenta de análise 

D Repõe as imagens e vídeos pré-definidos 

P or V Alterar imagens / alterar videos 

S Inicia o Look to Learn / Inicia uma 

atividade / guarda o mapa de pontos 

quentes 

1-9 Carrega a atividade correspondente no ecrã / 

Altera as imagens ou vídeos correspondentes 

Enter No ecrã inicial inicia o Look to Learn 

Backspace Volta ao ecrã anterior 

Escape Volta ao ecrã anterior / sai de uma atividade 
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