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ASSUNTO: ENVIO DE REQUERIMENTO N° 113/IX — COMPUTADOR

MAGALHAES NOS ACORES

Encarrega-me S. Exa. o Secrethrio Regional da Presiancia de envier a resposta ao

Requerimento n° 113/IX, subscrito pelos Senhores Deputados Antonio Goncalves,

Clâudio Almeida, Jorge Costa Pereira, Josê Manuel Bolieiro, Luis Garcia, Pedro

Gomes e Rui Ramos, do PSD.0 Governo Regional, sem prescindir quanto ao teor

dos considerandos, informa o seguinte:

1. A entrega no inicio do prOxinno ano lectivo em nada condicionaria o tipo de

equipamento a distribuir, uma vez que:

a. No 5mbito da iniciativa "e-escolinha", cabe aos operadores de

comunicacties que aderiram a iniciativa a escolha dos equipamentos a

incluir nas suas °ferias, desde que cumpram um conjunto minima de

requisitos, detalhado em anexo.
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b. Ate a data apenas um equipamento responde aos requisitos definidos - o

Magalhees - sendo actualmente o Onico equipamento disponivel no

programa "e-escolinha". A confusäo que subjaz a questa- 0 colocada

podere advir de noticias veiculadas por alguns Orgdos de comunicacão

social sobre a apresentacäo no mercado (e não necessariamente no

programa "e-escolinha") de um Magalhães 2, a sair ern Setembro

prOximo.

c. Não obstante o acima exposto, foi ainda possivel melhorar a °feria

disponibilizada para a RAA, nomeadamente em termos de capacidade de

disco. Assim, os computadores entregues na RAA, no Ambito do "e-

escolinha", apresentam 40GB de capacidade de disco, que corresponde a

mais 33% de capacidade relativamente aos equipamentos distribuidos no

continente, neste mesmo Programa.

2. Foi operacionalizada e implementada, em conjunto corn as empresas JP Se

Couto, Caixa Megica e Microsoft Portugal, uma formacão para docentes

formadores de todas as escolas (de um a quatro professores por escola,

consoante o nOmero de alunos de cada unidade organica). Esta formacao

decorreu em Fevereiro na EBS Tomes de Borba e na EBI Roberto Ivens, dela

resultando o compromisso de todas as escolas replicarem os conteedos na sua

unidade orgenica.
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3. A fornnacäo em cada unidade orgânica serà implementada de acordo com

agenda a definir pela prOpria.

4. Não houve qualquer "divárcio" relativamente ao processo de entrega e

distribuicäo dos computadores associados ao Programa "e.escolinha". E da

responsabilidade das operadoras de comunicacOes mOveis envolvidas no

Programa a distribuicão dos connputadores, náo tendo o Governo Regional parte

activa nestas matêrias.

5. A resposta a esta questäo est6 dada em 1, alinea b.

Mais uma vez se salienta que cabe aos operadores da iniciativa criarem os seus

pacotes de oferta incluindo os equipamentos e/ou versees de equipamentos que

entenderem mais adequados, desde que cumpram o conjunto de requisitos

minimos exigidos (Ver anexo I).

6. 0 arranque do Programa "e.escolinha" verificou-se, no continente, em

cerimOnias oficiais, em Setennbro de 2008, mas a chegada as escolas do

computador associado ao Programa sO comecou a ocorrer em Dezennbro de

2008. Nos Acores, a primeira cerim6nia de entrega oficial de computadores

associados ao Programa "e.escolinha" ocorreu a 15 de Junho de 2009, em

simultáneo com a entrega generalizada de idénticos computadores a todos os

alunos inscritos no Programa.

Assim sendo, regista-se urn "atraso" de apenas seis meses, e ciao de urn ano,

entre o inicio da entrega de computadores associados ao Programa "e.escolinha"

no continente (Dezembro 2008) e nas Regi6es AutOnomas (Junho 2009).
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A complexidade de que se reveste este processo, desde a manifestagão da intengão

de adesão ao programa pelo encarregado de educacäo ate A entrega do

equipamento ao aluno justifica alguma demora processual.

Os melhores cumprimentos,

0 Chefe de Gabinete

Hermenegildo Galante

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA
REGIA0 AUTONOMA DOS ACORES

ARQ,U/V0
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Anexo I

EspecificacOes têcnicas do equipamento disponivel no programa e-escolinha

(http://www.eescolinha.qov.pt/portal/serverpt/communitWeescolinha/200/eauipamento

EspecificagOes tecnicas

• Processador Intel (a partir de 900Mhz);

• Disco rigido de 30 GB- (No caso dos Acores tern 40 GB)

• 1 Gigabyte de mernária RAM (DDR2);

• LCD 8,9";

• Eth 10/100, Wi-Fl, USB, Leitor SD Card;

• Bateria de 4 celulas;

• Webcam;

• Colunas de som;

• Microfone incorporado;

• Resistente ao choque;

• Teclado resistente ao derrame de liquidos.

0 computador tern configuragao Dual Boot (Linux Caixa MAgica e Windows XP).
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