
www.examreader.com #triunfecondislexia #examreader

PERMITE QUE OS 
ALUNOS LEIAM OS 
EXAMES POR SI 
MESMOS

ESPECIFICAMENTE DESENHADO PARA O USO NOS EXAMES 
NAS SALAS DE AULAS, ECONOMIA DE GASTOS NAS ESCOLAS!

SUPORTE EM INGLÊS, ESPANHOL, FRANCÊS, ALEMÃO E 
ITALIANO

DESCUBRA QUANTO PODE SER ECONOMIZADO EM SUA 
ESCOLA COM O EXPLORADOR! WWW.SCANNINGPENS.COM/
CALCULATIONS

UTILIZADO EM MUITAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNDO 
PARA EXAMES ACADÊMI-COS

AUMENTA A INDEPENDÊNCIA

FONES DE OUVIDO EVITAM QUE OUTROS ALUNOS 
SEJAM PERTURBADOS

REDUZ O CUSTO 
DOS EXAMES

MELHORES 
RESULTADOS 

* Por favor consulte com sua escola ou junta acadêmica correspondente para guia de acomodação

TESTE 
GRATUITO 

DISPONÍVEL



CASOS DE ESTUDOS

Para solicitar um teste gratuito em um período de 30 dias (somente disponível para esco-las, colégios e universidades), dirija-se a  
www.examreader.com ou envie um pedido de compra para: 

Scanning Pens Inc, 4585 140th Avenue North, Suite 1004, Clearwater, FL 33762 US

E: brianc@scanningpens.com

T: +44 7919 577 817

Esse kit de classe inclui, gratuitamen-te, um estojo 
de transporte e um desconto de 5% nas canetas. 
Essa maleta contém 10 ExamReaderTM com design 
feito para fácil armazena-gem e movimentação nas 
instalações de ensino.

PACOTE PARA AULAS

Conteúdo da maleta:

10 x ExamReaderTM
10 x Cartuchos individuais 
10 x Fones de ouvido
10 x Cabos USB
1 x Maleta

APOIO
WEBINAR 
GRATIS 
DISPONÍVEL

GUIA DE
IMPLEMENTAÇĀO 
GRÁTIS

Descubra mais sobre nossa linha de 
produtos! Registre-se hoje visitando:
www.scanningpens.clickmeeting.com

Disponível para ajudá-lo a 
implementar as canetas dentro de 
suas aulas

Máquina de 
reconhecimento de 
caráter ótico 

264 x 64 Amostra OLED

Som natural de voz 
de textos em alta 
qualidade 

auto-falante incor-
po-rado + conector 
para fones de ouvido 
3.5mm

Bateria Li-lon          
re-carregáveis 
(entrada micro-USB)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 

• Escaneamento para 
ouvir as pa-lavras em 
voz alta 

• Ouve-se por meio 
de fones de ouvido, 
para não perturbar os 
out-ros alunos

• Aprovado por jun-tas 
examinadoras para 
uso em Insti-tuições 
de Ensino

• Reduz os custos 
dos exames

Inclui 6 dicionários de tradução e 
armazenamento de dados

OUTROS PRODUTOS:

Ver ReaderPen.com incl. dicionário 
e armazenagem.

Chloe foi diagnosticada com dislexia, mas isto de maneira nenhuma modificou o tipo de apoio oferecido pela escola. Continuaram ensinado-a 
exatamente como a todas as demais crianças e trataram sua deficiência como se fosse uma questão disciplinar. Se ela se “aplicasse mais”, “se 
esforçasse mais” e “simplesmente se concentrasse” (essas foram as palavras que escutei em praticamente todas as reuniões de pais e mestres) 
e assim sendo logo ela superaria a dislexia. Tendo em vista que o pai de Chloe também é disléxico, e pela pesquisa que fez sozinho, sabia que 
nenhum esforço de Chloe conseguiria superar essa deficiência. Apesar de Chloe ter iniciado a escola como uma aluna brilhante, confiante e 
interessada, cada ano que passava, durante sua vida escolar primária, via a sua auto-confiança e auto-estima serem diminuidas pela constante 
crítica que a fazia se sentir “tola e estúpida”. Ficava ansiosa, principalmente no final de cada bimestre, quando sabia que teria que passar por 
provas, cujos resultados eram compartilhados em classe. Outra vez  suas deficiências estariam em plena exibição e o julgamento que sentia de 
seus colegas e professores a humilhariam.

A vida na escola secundária era um pouco mais fácil, já que  os colegas conheciam sua deficiência e ofereciam assistência como podiam. O seu 
diagnóstico de dislexia formal aconselhava que um leitor deveria estar disponível durante os exames para ajudá-la. A principio isso fez com que os 
resultados dos exames de Chloe melhorassem sensivelmen-te, parecendo que finalmente teria a oportunidade justa de aprender e ter sucesso na 
esco-la. Infelizmente Chloe ficava envergonhada em pedir a um leitor que repetisse a oração, sentindo-se tola e “não suficientemente concentrada” 
( um relato de suas experiências na escola primária, por sua conselheira ). Esta não é uma crítica aos leitores designados ( que são ótimos ), mas 
quando tivemos a oportunidade de experimentar a C-Pen, nos lançamos a ela. Claramente Chloe, não podendo ser julgada pela C-Pen, fica livre de 
uma pre-ocupação importante.

Nesta semana e na seguinte haverá uma série de exames completos para Chloe, suficien-tes para desencadear ataques de pânico, mas até agora 
isto foi solucionado com a ajuda da C-Pen e fones de ouvido. Ela conseguiu elucidar as perguntas em sua mente e contin-uou respondendo-as sem 
se distrair, como os demais alunos. O alívio que toda a sua fa-milia sente ao encontrar finalmente algo que funciona para Chloe, é palpável. Embora 
ten-hamos utilizado a C-Pen com a esperança de ajudá-la com a dislexia ( o que fizemos ), possui a vantagem de tratar a misofonia ao mesmo 
tempo que reduz os custos da escola com um leitor humano - que vitória, vitória, vitória! 

Um obrigado sincero pelo milagre que é a C-Pen; realmente uma mudança de vida para minha filha.



Marcador digital

Gravador                8GB de Armazenagem

8GB

Dicionário Primário Collins

Apoio em Inglês, 
Francês e Espanhol

Diz as palavras    
em voz alta

www.readerpen.com #triunfecondislexia                  #readerpen

Uma caneta leve e portátil que supera a barreira de não poder 
ler. Permite aos leitores relutantes enfrentarem os problemas 
de leitura, como a dislexia e os alunos que tem o inglês como 
segundo idioma.

PORQUE EU GOSTO DE MINHA CANETA:

ME PERMITE ALCANÇAR MEU POTENCIAL 

MELHORA A INDEPENDÊNCIA E A CONFIANCA EM MIM MESMO

AUMENTA O ALCANCE DOS ALUNOS

MELHORA A COMPREENSÃO DA LEITURA

APOIA ESTUDANTES DE INGLÊS COMO SEGUNDA LÍNGUA (ESL)

DÁ INDEPENDÊNCIA AOS ESTUDANTES DE LEREM POR 
SI MESMOS

TESTES 
GRATUITOS

DISPONÍVEIS

De 6 
anos em 
diante



CASO DE ESTUDOS: REVISÃO ELETRONICA DE GERRY KENNEDY

Para solicitar um teste gratuito em um período de 30 dias (somente disponível para esco-las, colégios e universidades), dirija-se a www.examreader.com ou 
envie um pedido de compra para:

Scanning Pens Inc, 4585 140th Avenue North, Suite 1004, Clearwater, FL 33762 US

E: brianc@scanningpens.com

T: +44 7919 577 817

Esse kit inclui, gratuitamente,   um esto-jo de 
transporte e um desconto de 5% nas canetas. Essa 
maleta contém 10 ExamReaderTM com design 
feito para fácil armazenagem e movimentação  nas 
instalações de ensino.

 PACOTE PARA AULAS

APOIO

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPAIS

Inclui 6 dicionários De traduçāo e 
armazenamentos de dados

OUTROS PRODUTOS

Ver examreader.com versão para 
exames

USB Mass 
Storage memory 
USB HID input

• Escaneio de pa-lavra 
em voz alta

• Inclui espanhol e 
inglês com so-taques 
america-no e britânico 

• Localizador            
in-stantâneo de pa-
lavras no dicionário 
Collins

• Escaneia e salva 
os arquivos de 
computadores (PC/
Mac/Linux)

• Grava / Escuta 
audios 

• Fones de ouvido 
incluidos 

Máquina de 
reconhecimento de 
caráter ótico

264x64 Amostra

Som natural de voz de 
textos em alta quali-
dade 

Auto-falante       
incorpo-rado + 
conector para fones de 
ouvido 3.5mm

8GB 8GB de armazenagem

Gravador

Bateria Li-lon re-
carregáveis ( entrada 
micro-USB)

A C-Pen proporciona uma ferramenta de independência total! Se uma pessoa não pode ler, a C-Pen é extremamente libertadora, funciona independente, com 
texto impresso quando necessário, com esta ferramenta portátil e discreta. O C-Pen Readerpen é uma tecnologia portátil que ajuda os usuários com dislexia 
e outras dificuldades de alfabet-ização. O C-Pen é para usuarios que lutam com certos tipos de texto ou que simplesmente são leitores com dificuldades 
aprendem a ler, pessoas com necessidade de ESL, usuários de LOTE que falam e querem aprender espanhol, ou para educadores e pais que ajudam os alunos 
que não sabem ler. Podem ser lidos em voz alta, textos de romances, livros, revis-tas, folhetos, etiquetas e outros meios impressos e documentos.

As pessoas se ocupam de texto todos os dias, seja na escola, na sua formação profission-al, lugar de trabalho, incluindo quando fazem compras ou vão em um 
restaurante. O leitor de C-Pen, leve e portátil, supera a barreira de não poder ler. Atende não-leitores, leitores com dificuldades e pessoas que têm o inglês ( ou 
espanhol/francês ) como segundo idio-ma para acessar o texto para uma grande variedade de propósitos. Imagine a independên-cia de poder ler as instruções, 
o jornal e os ingredientes de um bolo de um livro de receitas sem ter que pedir ajuda a uma outra pessoa ( esposa, companheiro, professor, orientador escolar, 
treinador ) pela primeira vez. Pode ser vergonhoso e frustrante não poder ler. Re-stringe a pessoa de muitas maneiras. O EL-C Pen proporciona esse nível de 
independên-cia. Os usuários podem acessar o texto impresso em qualquer momento e em qualquer condição de iluminação. O El C-Pen tem um dicionário de 
Inglês Collins 10a edição inte-grado e um dicionário Oxford de 30 anos. [ Nota: Também há um dicionário em espanhol de quarta edição, incorporado] Mostra 
o texto em três linhas com letras azul brilhante so-bre um fundo preto. Pode-se ajustar o brilho em qualquer momento para adaptar-se ao ambiente ou às 
necessidades visuais dos usuários. 

Ao contrário de outros scanners de documentos de superfície plana, C-Pen é portátil. Ba-sicamente, é uma caneta com scanner que utiliza a tecnologia de OCR 
precisa incorpora-da. O texto ou os números de interesse são selecionados e extraídos facilmente, sendo capturados para uso a curto ou longo prazo. Também 
pode ser utilizada como dicionário. Os usuários podem selecionar, escolher palavras pouco comuns , palavras novas e pa-lavras difíceis de identificar ( devido à 
má ortografia e às habilidades de leitura). A palavra escaneada pela caneta é lida em voz alta igualmente com a sua definição. O C-Pen é em-poderador tendo 
em vista que proporciona uma ferramenta para a independência total do usuário.

Sempre que o usuário conseguir levantar fisicamente a caneta inteligente e movê-la atra-vés de uma superfície ( por exemplo, um romance ) em um ângulo de 
70-90 graus, com uma mão firme, poderá ler qualquer coisa.

WEBINAR 
GRATUITO
DISPONÍVEL

GUÍA DE 
IMPLEMENTACIÓN 
GRATIS

Descubra mais sobre nossa linha de 
produtos! Registre-se hoje, visitando: 
www.scanningpens.clickmeeting.com

Disponível para ajudá-lo a 
implementar as canetas dentro de 
suas salas de aulas.

Conteúdo da maleta: 

10 x ExamReaderTM
10 x Cartuchos individuais 
10 x Fones de ouvido
10 x Cabos USB
1 x Maleta


