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Caro Encarregado de Educação,

O programa e.escolinha destina-se aos alunos do 1.º ciclo do
ensino básico público e privado e tem como finalidade garantir a
generalização do uso do computador e da Internet, potenciando o acesso ao conhecimento.
No âmbito deste programa será entregue aos alunos o Magalhães, um computador resistente ao
choque e aos líquidos e com uma dimensão e peso reduzidos, especialmente concebido a pensar
nas crianças, mas que pode ser usado por toda a família. O Magalhães vem equipado com
conteúdos educativos especialmente seleccionados para os alunos do 1.º ciclo, permitindo o
acesso à Internet na escola. Toda a informação sobre as especificações técnicas e a lista de
programas instalados encontra-se disponível no sítio da internet do e.escolinha, em
www.eescolinha.gov.pt.

Como ter acesso a um computador Magalhães?
O Ministério da Educação emitirá códigos de validação para todos os alunos matriculados este ano
lectivo no 1.º ciclo do ensino básico e informará os estabelecimentos de ensino.
Assim, para aderir ao programa e.escolinha e obter o computador Magalhães, deverá seguir os
seguintes passos:
1. Quando contactado pelo Professor da Turma deve preencher e assinar a ficha de
inscrição e termo de responsabilidade facultados pela escola, optando por aderir ou
não a um serviço de acesso à Internet.
Deve preencher e assinar estes documentos e entregar ao professor, declarando assim a
sua intenção de adesão ao programa e delegando no professor a competência para
efectuar a inscrição e acompanhar o processo.
Os operadores de serviço de acesso à Internet aderentes ao programa são os seguintes:
Optimus, TMN, Vodafone e ZON Multimedia.
A aquisição do serviço de acesso à Internet é facultativa, mas mesmo que opte por não
aderir, deve obrigatoriamente indicar um dos operadores para que seja este a tratar de
todo o processo de pagamento do computador Magalhães e de entrega na escola.
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Apesar de facultativo, é de salientar o carácter excepcional das condições oferecidas pelos
operadores aderentes na aquisição do serviço de acesso de Internet.
2. Efectuar o pagamento do computador Magalhães quando notificado pelo operador (e
preencher o contrato de adesão a um serviço de Internet de banda larga, remetendoo ao operador, no caso de ter optado por este serviço).
O valor a pagar pelos encarregados de educação pelo computador Magalhães será de € 0
(zero euros) para os alunos abrangidos pelo escalão A da ASE; € 20 (vinte euros) para os
alunos abrangidos pelo escalão B da ASE; € 50 (cinquenta euros) para os restantes
alunos.

Se optar por aderir ao serviço de acesso à Internet, quando receber a notificação para o
pagamento do equipamento, recebe ainda o contrato deste serviço para preencher e
remeter ao operador. Neste momento, pode ainda desistir da subscrição do serviço de
acesso à Internet.

3. Aguardar pela entrega do computador Magalhães na escola.

Uma vez efectuado o pagamento pelo encarregado de educação através dos métodos
disponibilizados pelo operador seleccionado, os computadores Magalhães serão entregues
pelos operadores na escola, na data previamente agendada pela escola, que procederá à
sua distribuição.

Para informações adicionais deverá contactar o Professor da Turma interlocutor privilegiado em
todo o processo.
O programa e-escolinhas representa uma aposta chave e decisiva no 1.º ciclo do ensino básico, e
para o qual contamos desde já com a sua colaboração.

A Directora Regional de Educação,

Engrácia Castro

