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 Instalação do Comunicar com Símbolos 
 

 

Antes de instalar: 

Certifique-se de que é o administrador do computador 

Vai necessitar de ter privilégios para instalar o novo software. A maioria dos utilizadores a 

partir de casa são administradores do próprio computador por padrão, mas numa rede de 
uma escola pode ser necessário pedir ao técnico de informática para instalar o software 

por si. 

 

Instale a Framework .NET 3.5 

A versão 3.5 da Framework Microsoft .NET tem que ser instalada antes de instalar o 
Comunicar com Símbolos. Uma cópia desta Framework encontra-se no CD. Se não estiver 

já instalada no seu computador, o guia de instalação do Comunicar com Símbolos irá 

adverti-lo para a instalar antes de prosseguir com a restante instalação. 

 

Instalação  

 
Inicie a sessão no seu computador com privilégios de administração e insira o CD do 

Comunicar com Símbolos. A instalação deverá iniciar automaticamente. Se não iniciar, 

aceda directamente ao CD e clique em “setup.msi”. 

 
 

O assistente de instalação do Comunicar com Símbolos 

irá abrir. 
Clique em “Instalar Comunicar com Símbolos” para 

continuar com a instalação. 

 

Se clicar em “Cancelar” irá cancelar a instalação. 

 
 

Quando a instalação iniciar deverá aparecer a janela ‘Bem 
vindo’.  

 

Uns momentos depois o botão ‘Seguinte’ estará 

disponível. Clique ‘Seguinte’ para continuar. 

 

Se clicar em “Cancelar” irá cancelar a instalação. 
 



Instalar o Comunicar com Símbolos 

© Widgit Software www.widgit.com 2/2 

 

 

Ser-lhe-á perguntado que tipo de instalação que pretende 
realizar. 

 

A instalação personalizada é aconselhada a 

Administradores de rede e para utilizadores que 

pretendam especificar uma localização diferente, da 

localização padrão, para os ficheiros do Comunicar com 
Símbolos.  

 

A maioria dos utilizadores não necessita de usar a opção 

de instalação personalizada.  

 
Seleccione a opção “Completa". 

 

 

A instalação está pronta para começar. Clique ‘Instalar’ 

para continuar. 

 
Poderá demorar vários minutos até que todos os ficheiros 

sejam instalados. 

 

Antes da terminada a instalação poderá ser mostrado o assistente de ativação do Comunicar 

com Símbolos. Necessitará do número de série fornecido com a sua cópia do Comunicar com 
Símbolos, para poder ativar o programa. Para obter ajuda neste processo veja a ajuda sobre 

‘Ativar o Comunicar com Símbolos’.  

 

 

Assim que a instalação do Comunicar com Símbolos 

esteja terminada, clique ‘Concluir’ para sair. 

 

Extensão de leitura da Widgit 
Se instalou o Comunicar com Símbolos utilizando um número de série completo, será 

instalada também uma extensão de leitura da Widgit. Esta extensão irá disponibilizar vozes 

SAPI5 de alta qualidade para utilizar no software. 

 

Nota: Se instalar o Comunicar com Símbolos utilizando um número de série de 
demonstração, as vozes disponíveis para utilizar no software não serão representativas de 

todo o produto. 

 

Mais informação 

www.widgit.com/support        Telefone (+351) 217 110 170           E-mail info@anditec.pt 
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