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1. Introdução 

Este Livro de Ideias apresenta algumas sugestões de como usar o tempo e a ajuda 
de planeamento do MEMOdayplanner. 

O Livro de Ideias fornece ainda sugestões para personalizar o quadro e diferentes 
maneiras para visualizar eventos e atividades para que sejam acessíveis e 
interessantes para o utilizador. 

 

2. Adaptar a exibição do tempo 

Deverá o tempo atual ser exibido como uma coluna de luz completa 
ou como um ponto de luz? 

 

A coluna de luz completa é adequada 
para utilizadores que entendem que o 
tempo faz uma contagem regressiva e 
que o tempo atual está “no topo” da 
coluna de luz. 

Um só ponto de luz é adequado para 
utilizadores que não compreendem a 
coluna de luz ou que consideram que a 
coluna de luz é demasiado brilhante. 

 

Veja o manual do utilizador para 
instruções de como configurar a exibição 
do tempo. 

Coluna de luz 
completa 

 

Um só ponto de 
luz        

 

 

Deverá o relógio digital ser exibido no fundo do quadro? 

Se o utilizador não conseguir ler o relógio digital no fundo do quadro, ou se isso o 
incomodar, o relógio pode ser desativado. 

Veja o manual do utilizador para instruções de como configurar o relógio digital. 

 

Quão brilhante deverá ser a coluna de luz durante o dia e a noite? 

As colunas de luz possuem três secções – manhã, tarde e noite. As suas 
luminosidades podem ser ajustadas separadamente. 

Se o utilizador tiver o quadro no seu quarto, provavelmente pretenderá uma 
luminosidade mínima para a secção da noite. Se o utilizador tiver o hábito de se 
levantar a meio da noite, talvez pretenda aumentar a luminosidade para enfatizar a 
informação de que é período noturno. 

Pode optar por desativar parte da coluna de luz pelos períodos onde não existam 
atividades a informar, como por exemplo a parte da manhã num centro de dia. 
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Veja o manual do utilizador para instruções de como configurar a luminosidade da 
coluna de luz. 

 

Precisa de mudar a apresentação do tempo de uma configuração 
de 12-horas para 24 horas (ou vice versa)? 

 

O MEMOdayplanner está disponível 
em duas versões, uma com relógio 
com configuração 12 horas e outra 
com configuração 24 horas. 

Há países que usam o formato 24 
horas na escrita, mas que 
frequentemente usam o formato 12 
horas na forma verbal. Por 
exemplo, escreve-se 16:00 mas diz-
se 4 horas da tarde. 

Muitas pessoas não entendem a 
diferença. 

Versão 12-horas Versão 24-horas 

  

 

Se possui uma versão 24 horas do MEMOdayplanner 
(item no. 508781) mas pretende mudar para um formato 
12 horas, pode usar a tira magnética com o formato 12 
horas. 

Pode também fazer o inverso se possuir uma versão 12 
horas do MEMOdayplanner (item no. 508780). 

As tiras magnéticas são vendidas separadamente. 
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As horas do período diurno e do período noturno podem ser 
ajustadas? 

O MEMOdayplanner apresenta como período diurno das 
7:00 às 22:59 e como período noturno das 23:00 às 6:59. 
Através de um simples ajuste e usando as fitas 
magnéticas para a exibição do tempo, pode mudar a 
hora a que o período diurno começa. Pode ser mais 
adequado para o utilizador que o período diurno comece, p. 
ex., às 8:00. 

Para isso, simplesmente corte a fita magnética de maneira 
a que o 8 esteja no seu topo e depois cubra os números do 
quadro com a fita magnética. 

O relógio digital mostrará o tempo correto, mesmo quando 
a coluna de luz tenha sido ajustada. 

Veja o manual do utilizador para instruções de como alterar 
a hora de início do período diurno. 

 

 

Precisa de omitir as horas do relógio? 

Para as pessoas que não conseguem entender as horas, 
os números no quadro podem gerar confusão e desviar a 
atenção da coluna de luz e dos eventos do dia. 

Em tais casos, os números podem ser  

Nesses casos, os números podem ser cobertos com a tira 
magnética sem texto. Isso mantém o quadro tão 
organizado quanto possível. 

 

 

Precisa de cobrir a coluna de luz? 

Se pretende evidenciar apenas a(s) parte(s) do dia em que 
ocorrem atividades, pode usar a tira magnética sem texto 
para cobrir a coluna de luz na(s) parte(s) não relevante(s). 

Isto pode ser útil, p. ex., numa escola em que o dia termine 
às 15:00 ou para um centro recreativo ou ocupacional que 
encerre às 17:00. 

 

 

Pode ser utilizada uma fita branca larga se a coluna de luz 
da noite precisar de ser coberta.  
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3. Mostrar data, dia da semana e mês 

Pode usar uma variedade de materiais e acessórios diferentes para visualizar a data 
do dia, o dia da semana e do mês de forma simples e prática. Alguns exemplos são 
descritos abaixo. 

 

Escreva o dia da semana no topo. 

Pode usar símbolos do mês e colocá-los em suportes magnéticos autoadesivos. 

Encontre um calendário mensal na internet. Pesquise no Google "calendário mensal 
imprimível" e imprima no formato A6. Coloque o calendário mensal numa bolsa de 
foto com um magnético. 

Coloque um anel magnético na data atual. 

Pode também mostar as estações do ano. 

Símbolos para as estações podem ser encontrados, entre 
outros lugares, no Pictogram e no Boardmaker. 

Pode também encontrar fotos na internet ou usar as suas 
próprias fotos.  

 

 

4. Mostrar eventos e atividades 

As atividades podem ser apresentadas visualmente de diferentes maneiras. 

Escreva ou desenhe a atividade 

Use marcadores de diferentes cores. 
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Simbolize com imagens 

O suporte de imagem é necessário para indivíduos com capacidade de leitura 
limitada ou sem capacidade de leitura. Pode ser útil combinar imagens e texto. 

Pode encontrar imagens úteis em www.handi.se/print. 
Pode também usar o Boardmaker. 

Junte as imagens aos suportes magnéticos 
autoadesivos ou corte fita magnética autoadesiva.  

Dica: as imagens vão durar mais tempo e podem ser 
reutilizadas se você as plastificar. 

 

 

Use fotografias 

As fotos muitas vezes podem ser motivadoras e tornar o uso do quadro mais 
"divertido". 

As fotos também podem ajudar a dar uma cara às pessoas que. p. ex., trabalham 
naquele dia (assistentes, profissionais de cuidados domiciliários, etc.), quais os 
alunos estão na escola naquele dia, quando vão para casa, etc. 

Fotografe as pessoas ou objetos pretendidos.  

Pesquise na internet para encontrar símbolos p. ex. de 
programas de TV, etc. 

 

Imprima as imagens e coloque-as com os suportes magnéticos autoadesivos ou 
com fita magnética autoadesiva cortada para o tamanho necessário. 

 

Concretize com objetos 

Para algumas pessoas, as imagens podem não ser 
suficientes, e podem necessitar de objetos físicos para 
a compreensão. 

Use p. ex. magnéticos do frigorífico ou objetos sólidos 
colocados em suportes magnéticos autoadesivos. 
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Use cadeias de ação 

Cadeias de ação referem-se a atividades diárias numa sequência fixa. O uso de 
cadeias de ação pode aumentar a sensação de segurança, estrutura e 
previsibilidade do utilizador. 

É uma boa ideia que a cadeia de ação tenha um "final" claro, de preferência com 
uma atividade ou imagem que seja percecionada positivamente. 

As cadeias de ação podem ser ilustradas 
como uma "tira" de símbolos para as 
diferentes atividades. Coloque as imagens na 
tira magnética autoadesiva no comprimento 
necessário. 

Quando a atividade for concluída, coloque um 
anel magnético no símbolo ou move um 
triângulo magnético para o próximo passo 
da cadeia de ação. 

 

 

Relacione a atividade a uma hora atual  

Para indicar ainda mais 
claramente quando uma 
atividade começa, pode usar um 
triângulo magnético ou 
desenhar um ponto ou uma 
linha com o marcador no quadro. 

 

 
 

 

Concretize com cores para os dias da semana 

As atividades que estejam associadas a dias da 
semana podem ser codificadas com cores. 
Estabeleça uma prática para as cores dos dias 
da semana, sugerindo-se a indicada na tabela 
seguinte. 

Segunda Verde  

Terça Azul  

Quarta Branco  

Quinta Castanho  

Sexta Amarelo  

Sábado Rosa  

Domingo Vermelho  
 

 

 

 

Pode desenhar uma borda 
ao redor da imagem com a 
cor do dia da semana ou 
criar as imagens, p. ex., no 
Boardmaker. 
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Concretize a duração da atividade 

A coluna de luz do MEMOdayplanner está estruturada usando o princípio do quarto 
de hora. Cada hora está dividida em quarto pontos de luz, e cada ponto de luz 
representa 15 minutos. 

Para concretizar a duração de uma atividade, pode fazê-lo usando os pontos 
luminosos de quarto de hora, ou usando um símbolo que seja do tamanho da 
duração da atividade na coluna de luz. 

Para mostrar com os pontos de luz de quarto de 
hora: use anéis magnéticos. 

Actividade dura 1 hora = 4 pontos de luz. 

 

Para mostrar a duração do tempo: corte uma tira 
magnética autoadesiva do tamanho da duração 
temporal no quadro. 

Actividade ocupa 1 hora e 45 minutos = 6 cm no 
quadro. 

 

Concretize que o dia continua 

Para mostrar que o dia continua em casa quando o utilizador chega a casa, pode 
marcar no quadro quando o utilizador sai de casa e quando regressa a casa. 

P. ex., pode mostar que o utilizador sai para o centro de dia às 10:00 e que regressa 
a casa às 15:00. 

 

Mostre que a atividade terminou 

Para mostrar que alguma atividade terminou, pode remover o seu símbolo do 
quadro. Isto pode também ser utilizado, p. ex., para indicar que uma pessoa foi para 
casa. 

Pode também configurar um alarme para a hora do final da atividade (veja o próximo 
capítulo). 
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5. Configurar alarmes 

Deve o quadro emitir alarmes para determinados momentos no 
tempo? 

Se o utilizador precisar de ser alertado de que algo acontecerá num horário 
específico, pode configurar um alarme para esse momento. Isso pode ser, p. ex., o 
momento em que uma série de TV começa, quando é hora de uma pausa, etc. Pode 
ser necessário alertar o utilizador de que algo começará e que algo acabará. 

Quando o alarme é emitido, você pode deixá-lo continuar durante todo o tempo (1 
minuto) ou confirmar o alarme para o interromper. Se necessário, pode usar o botão 
de controlo para reconhecimento do alarme (veja abaixo). 

Consulte o manual do utilizador ou o guia rápido para informações sobre como 
configurar o alarme. 

 

Deve o alarme piscar? 

A configuração de base do quadro é para o ponto luminoso do alarme piscar por 15 
minutos. Desta forma, a atenção do utilizador é atraída para o alarme mesmo que, p. 
ex., entre no local onde está o quadro mais tarde. 

Um alarme pode ser reconhecido e desligado mais cedo. O botão de controlo pode 
ser usado para isso (veja abaixo). 

Consulte o manual do utilizador sobre como configurar os pontos de luz para piscar 
em alarmes. 

 

Qual o volume sonoro dos alarmes? 

O volume sonoro dos alarmes pode ser ajustado. O volume depende do local onde o 
quadro esteja colocado e da sensibilidade auditiva do utilizador, e eventualmente se 
necessita de um sinal sonoro alto para reagir. 

Consulte o manual do utilizador sobre como configurar o volume sonoro do alarme. 

 

Os alarmes precisam de ser desativados com o botão de controlo? 

O alarme emite um som durante 1 minuto e depois desativa-se 
automaticamente. 

Se pretende encorajar o utilizador a ir ao quadro desativar o alarme 
antes do seu fim, pode conectar um botão de controlo. 

A Abilia tem uma vasta oferta de botões de controlo. Contacte-nos 
para obter conselhos. 
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Acessórios MEMOdayplanner 3  

 

Item no. Designação 

508786 Kit de acessórios kit MEMOdayplanner 3 

508787 Fitas magnéticas, sem impressão MEMOdayplanner 3 

508788 Fitas magnéticas 24h MEMOdayplanner 3 

508789 Fitas magnéticas 12h MEMOdayplanner 3 

508790 Fitas magnéticas relógio MEMOdayplanner 3 

508794 Suporte de mesa MEMOdayplanner 3 

508795 Bandeja de canetas MEMOdayplanner 3  

508796 Porta com fechadura MEMOdayplanner 3  

101316 Transformador MEMOdayplanner 

 

  

MEMOdayplanner com o acessório de 
suporte de mesa 
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