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ESCOLA SECUNDÁRIA COM 2º E 3º CICLOS ANSELMO DE ANDRADE 

Curso de Educação e Formação de Adultos (nível secundário) 

FICHA DE TRABALHO Nº3 

Área: Sociedade, Tecnologia e Ciência 

NÚCLEO GERADOR 5: TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Domínio de Referência 2 

• Actuar em novas formas de aquisição de competências face às TIC, compreendendo os seus usos nas organizações e 
relacionando-os com as literacias e qualificações exigidas aos profissionais na sociedade da informação. 
• Actuar na esfera da vida profissional promovendo o recurso às tecnologias de suporte às TIC (micro electrónica, ecrãs, etc.). 
• Actuar na vida profissional, com conhecimentos científicos básicos de funcionamento dos equipamentos de suporte às TIC (por 
exemplo, o computador, o monitor de cristais líquidos, a aritmética binária, etc.). 

2008/2009 
 

Nome: ______________________________________________ Turma: _____ Nº: _____ 

 

Domínio de Referência 2 Contexto Profissional Micro e Macroelectrónica 

 

TEMPO PREVISTO PARA A ACTIVIDADE: 4 módulos de 45 minutos. 

 

 O programa e-iniciativas tem o intuito de equipar os estudantes e 

os seus educadores com plataformas tecnológicas, nomeadamente 

portáteis e Internet de banda larga. Teve início em 2007 (ano lectivo 

2007/2008). 

 

E-escola 

O e-escola, é um programa no âmbito do avanço 

tecnológico em Portugal, que implica a atribuição 

de computadores portáteis a todos os alunos do 5º ao 12º ano 

inclusive. 

 Existem 3 escalões para este projecto. As pessoas do 1º e 2º 

escalão não pagam os 150€ iniciais, mas os do 3º escalão têm de 

pagar. 

 Cada portátil custa 150 euros, e os alunos terão que 

obrigatoriamente manter a Internet da rede onde adquiriram o portátil por 3 anos, sendo a mensalidade de 

5€ por mês para o 1º escalão, 15€ por mês para o 2º escalão e 17,5€ ou 24,9€ (dependendo da velocidade da 

Internet) para o 3º escalão.  

 

E-escolinha 

O e-escolinha, é um projecto tecnológico destinado aos alunos do ensino básico (1º, 2º, 3º 

e 4º ano) tendo como principal iniciativa a distribuição de computadores portáteis a muito 

Data ___/___/___ 

VALIDAÇÃO 
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baixo custo (50 euros por computador). Apesar disso e tal como no e-escola, existem 3 escalões sociais. 

 O portátil distribuído, é o Portátil Magalhães, algo semelhante ao Classmate PC já usado em cerca 

de 30 países. Os primeiros portáteis foram distribuídos a partir de Setembro de 2009, no início do ano 

lectivo 2008/2009, com a distribuição de 500 mil portáteis.  

 

E-professor 

O e-professor é em tudo igual ao e-escola, mas destinado a todos os docentes que 

exerçam a sua actividade profissional na educação pré-escolar, no ensino básico ou 

secundário. 

 

E-oportunidades 

O e-oportunidades é igualmente semelhante mas destinado a trabalhadores em 

formação e a inscritos na iniciativa Novas Oportunidades. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/E-iniciativas 

http://www.eescola.pt/indexA.aspx 

 

 

Computadores e banda larga para meio milhão de portugueses 
2007-06-05 - Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações 

 O Governo apresenta uma nova ambição para a Sociedade de Informação que consiste em criar 

condições para que, faseadamente mas de forma sustentada e realista, mais meio milhão de portugueses 

tenham acesso a um computador portátil e à Internet de banda larga, a preços consideravelmente 

reduzidos. 

 

e.escola: Computadores e comunicações para 240 mil alunos a preços reduzidos 

 O programa e.escola, a começar em 15 Setembro, garantirá a todos os alunos que se matriculem nos 

próximos três anos no 10º ano, a aquisição de computadores com acesso à Internet de banda larga, a preços 

extraordinariamente acessíveis.  

 A oferta para os alunos inscritos na Acção Social Escolar consiste num pacote que inclui um 

computador portátil sem entrada inicial e uma mensalidade 

de 5 euros pelo acesso à Banda Larga. 

 Para os alunos cujo agregado familiar tenha baixos 

rendimentos a mensalidade será de 15 euros sem entrada 

inicial. 

 Os restantes alunos terão disponível um pacote 

integrado com um computador portátil e acesso à Banda 

Larga por uma entrada inicial de 150 euros e um valor mensal 

inferior em 5 euros às ofertas de mercado dos operadores 

aderentes. 
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e.professor: Computadores e comunicações em condições especiais para 150 mil professores 

 O programa e.professor, a começar em 15 de Setembro, garantirá a todos os professores do ensino 

básico e secundário, o pacote com um computador portátil por uma entrada 150 euros e o acesso banda 

larga por um valor inferior em 5 euros mensais as ofertas de mercado dos operadores aderentes. 

 

e.oportunidades: computadores e comunicações para 250 mil trabalhadores em formação 

 O programa e.oportunidades, disponível a partir de 11 de Junho para os trabalhadores em formação 

no âmbito das Novas Oportunidades garante uma oferta com uma entrada inicial de 150 euros e uma 

mensalidade de 15 euros para a aquisição do computador portátil e o acesso Banda Larga. 

 O financiamento deste programa é garantido através das contrapartidas que o Estado contratualizou 

com os operadores no licenciamento das comunicações móveis de terceira geração.  

 

PT, Vodafone e Sonaecom são parceiras no programa e.escola 

 O programa e.escola foi concebido e desenvolvido pelo Governo em estreita parceria com os 

principais actores do sector. A forte ambição do programa exige uma colaboração profícua com as principais 

empresas de software, hardware e equipamentos e com a participação activa dos operadores de 

telecomunicações. Assim, aderiram já os operadores Portugal Telecom, Vodafone e Sonaecom. 

 Estas empresas, formalizam a sua presença no arranque deste ambicioso projecto, através de um 

protocolo hoje assinado com o Governo, e que se traduz na constituição do Fundo para a Sociedade da 

Informação. Trata-se de um fundo que irá financiar projectos destinados ao desenvolvimento e à promoção 

da Sociedade da Informação, e que será a entidade responsável pela gestão dos programas e.escola, 

e.oportunidades, e.professores. 

 

Microsoft aposta na info-inclusão 

 A Microsoft aderiu ao projecto e.escola, celebrando com o Estado um Protocolo que visa estabelecer 

uma parceria para a promoção da info-inclusão e o desenvolvimento de competências em Tecnologias de 

informação e Comunicação. 

 A parceria com a Microsoft abrangerá a aquisição de competências e o acesso às ferramentas de 

produtividade individual em condições preferenciais, nomeadamente através da disponibilização de software 

de última geração (Windows Vista e Office 2007) a todos participantes do programa e.escola.  

 Trata-se de um acordo que vem demonstrar o apoio de uma empresa global da área das tecnologias 

de informação e comunicação às iniciativas e.escola, o que representa uma mais valia para os beneficiários 

e um reconhecimento do esforço que se está a realizar em Portugal para atingir novos patamares na 

construção de uma sociedade de informação e conhecimento inclusiva. 

 

Mais empresas querem ser parceiras no programa e.escola  

 Intel, Cisco e Ericsson apresentaram propostas para aderir proximamente ao programa e.escola e 

outras empresas já manifestaram o seu interesse em seguir o mesmo caminho. 
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 A prova do acolhimento positivo com que tem sido recebida a iniciativa e.escola, é reflectida nas 

palavras de estimulo expressas, por exemplo, pela Ericsson, que afirma acreditar, que com este programa, o 

Governo garante que o Plano Tecnológico e a Agenda de Lisboa vão além de meras declarações políticas, 

consubstanciando uma forte aposta na educação e na formação daqueles que são mais susceptíveis de se 

deixarem seduzir pelas inovações tecnológicas: as crianças e os adolescentes. 

http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Governos/Governos_Constitucionais/GC17/Ministerios/MOPTC/Comunicacao/Notas_de_Imprensa/20070605_MOPTC_

Com_ProgramasE.htm 

 

785 mil portáteis entregues em programa e-escola e e-escolinha 

 Já foram entregues 785 mil computadores no âmbito do programa e-escola e do e-escolinha, 

contabilizou ontem o secretário de Estado Paulo Campos na sua intervenção numa conferência organizada 

pela APDC. Segundo Paulo Campos, este é um dos programas que tem ajudado a dinamizar o acesso à 

Internet em banda larga já que a maioria dos computadores dispõe destas ligações. 

 Os números dos programas e-escolas e e-escolinhas têm vindo a ser actualizados e segundo o 

secretário de Estado das Obras Públicas e Comunicações já foram entregues 182 mil portáteis aos formandos 

do Programa Novas Oportunidades, 252 mil aos alunos do segundo ciclo e ensino secundário e 73 mil a 

professores. 

 No âmbito do e-escolinhas foram já entregues 275 mil computadores Magalhães. Os últimos números 

conhecidos, do final de Fevereiro, indicavam que já tinham sido entregues 200 mil portáteis Magalhães e 

que existiam 354 mil pedidos. 

 Recorde-se que ainda na semana passada o Presidente da Vodafone, António Carrapatoso, tinha 

avançado que o Programa e-escola vai garantir em 2009, de forma global, uma receita de 100 milhões de 

euros aos operadores móveis. 

http://tek.sapo.pt/noticias/computadores/785_mil_portateis_entregues_em_programa_e_esc_987487.html 

 

Questões 

 

(1) Considera este programa implementado pelo Estado Português útil? Justifique a sua 

resposta. 

 

(2) Encontra-se abrangido numa das condições do programa. Recorreu a ela? Justifique a 

sua resposta. 

 

(3) As novas tecnologias são cada vez mais uma ferramenta de trabalho. Na sua opinião, o 

e-escolinha (Magalhães) é benéfico para o desenvolvimento das competências tecnológicas 

e sociais dos alunos? 

BOM TRABALHO! 


