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As Ferramentas do Microsoft Edge
na Aprendizagem Escolar
  Este folheto pretende divulgar as ferramentas disponíveis no Microsoft 
Edge, software que permite o acesso a vários documentos em PDF, quer 
online, quer offline. Contudo, para que as ferramentas possam funcionar 
na sua plenitude, o ficheiro deve estar em formato PDF editável. O Edge é 
o browser recomendado para o Windows 10 e este navegador de internet 
já está, à partida, instalado no computador. 
   A Microsoft tem vindo a disponibilizar recursos na área da acessibilidade 
no software que comercializa, e vão surgindo funções adicionais que podem 
facilitar a compreensão leitora e desenvolver as aprendizagens escolares.
O recurso às ferramentas disponibilizadas por este software pode constituir 
uma vantagem no desenvolvimento da fluência da leitura, a interpretação 
e a escrita. 
  No Microsoft Edge encontram-se algumas funcionalidades úteis para 
a aprendizagem, nomeadamente, “Localização de página e pesquisa”, 
“Zoom”, “Rodar”, “Ajustar à página”, “Vista de página”, “Ler em Voz Alta”, 
“Desenhar”, “Realçar”, “Apagar”, “Imprimir” e “Guardar”.

Principais características:

- Navegar rapidamente pelas páginas, podendo-se igualmente proceder a uma pesquisa da 
página ou da palavra chave em questão. 

- Aumentar e diminuir o zoom, para melhor visualização e acesso à informação.

- Regular o tamanho do documento, ajustando à página ou ajustando ao tamanho do ecrã.

- A funcionalidade “Rodar” permite rodar a imagem ou o conteúdo. 

- A opção “Vista de Página” permite visualizar um manual em página única ou em duas 
páginas.

- A funcionalidade “Desenhar” permite escrever através do rato, sublinhar ou desenhar no 
documento, possibilitando a alteração da cor da linha, bem como da sua espessura. 

- A opção “Realçar” pode facilitar o estudo, a memorização e aanálise do texto na medida em 
que permite destacar com cor diferentes partes do documento. 

- A opção “Apagar” permite eliminar no documento recorrendo ao rato. 

- É igualmente possível “Imprimir”, “Guardar” (ou ainda “Guardar como”) o documento que 
está a ser trabalhado de forma a arquivar todo o trabalho realizado.

  A opção “Ler em Voz 
Alta” permite ouvir o 
documento à medida que 
cada palavra é realçada. 
Esta ferramenta de Leitura 
Avançada pode ajudar a 
melhorar a compreensão 
de leitura e aprimorar 
esta aprendizagem. 

Em Destaque... 

As Ferramentas do 
Microsoft Edge para  
acesso a PDF´s

Vídeo Tutorial e Manual

  Com as recentes atualizações, 
o Microsoft Edge foi 
disponibilizado em janeiro de 
2020. É compatível com todas 
as versões suportadas do 
Windows e macOS. 

  Chamamos especial 
atenção para as ferramentas 
disponibilizadas por este 
browser. Para facilitar a sua 
utilização, a DAAT procedeu 
à realização de um vídeo 
tutorial que estará brevemente 
disponível na página da DRE, 
em Tecnologias de Apoio.

Foi igualmente elaborado um 
manual com as principais 
orientações para auxiliar os 
utilizadores aquando o acesso 
a documentos em formato PDF.

 

Para aceder ao vídeo Tutorial:

https://www.madeira.gov.pt/dre/
Estrutura/Recursos-Especializados/
Áreas-de-Intervenção/Tecnologias-
de-Apoio/Vídeos
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A Leitura Avançada está projetada para atender às necessidades dos leitores 
com dificuldades na leitura, assim como de qualquer pessoa que queira recorrer 
ao áudio no seu dispositivo.  
É de ressalvar que surge um comando no centro do documento que permite 
fazer pausa na leitura. Cada vez que se faz pausa, a leitura recomeça a partir 
da palavra que ficou realçada as vezes que forem necessárias.
Nas opções de voz é possível controlar a velocidade (lenta / normal / rápida), 
bem como selecionar o idioma e voz.
Ao clicar no botão direito do rato, surge a opção “Continuar a ler em voz alta a 
partir daqui”. É aconselhável selecionar o texto que se pretende ler e 
depois selecionar esta opção, ou fazer pausa, pois, por defeito, a voz continua 
a ler toda a informação existente na página. 

    Quando utilizada em pesquisas na internet, a organização da página contém, normalmente, informação 
à direita e à esquerda, o que pode dificultar a leitura.
    Ao ativar a Leitura Avançada com o Microsoft Edge, a organização da página é simplificada, a informação 
desnecessária é removida, permitindo personalizar a experiência de leitura. Online são disponibilizadas 
outras ferramentas, nomeadamente, preferências de texto (com uma variedade de opções de texto 
e cores, tamanhos, espaçamentos, bem como temas/fundos de página); ferramentas de verificação 
gramatical (divisão das palavras em sílabas e realce das categoriais gramaticais); e preferências de 
leitura (permite a concentração em uma, três ou cinco linhas).
Mais informações em:

https://www.microsoft.com/pt-pt/edge 
https://support.microsoft.com/pt-pt/microsoft-edge
https://www.madeira.gov.pt/dre/Estrutura/Recursos-Especializados/Áreas-de-Intervenção/Tecnologias-de-Apoio/Vídeos


