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Equipamentos digitais – características principais 
 
 

 Nota introdutória 
 

 
A implementação de uma atitude digital nas nossas aulas tem como consequência que o equipamento usado seja uma variável fundamental. 
 
Daqui decorre que um bom conhecimento das características dos equipamentos e das suas potencialidades ajuda a escolher melhor o equipamento a adotar 
para cada atividade. 
 
Este documento é uma resposta a esta necessidade. 
 
Uma outra condicionante do uso de equipamentos partilhados é o facto de não podermos/devermos guardar as nossas credenciais nos aparelhos. Para isso 
devemos usar as janelas de navegação anónima/sem registo. Nestas circunstâncias todos os registos, no equipamento, são eliminados no fim da sessão de 
trabalho, garantindo a disponibilidade para outros utilizadores subsequentes. 
 
O número de computadores com maior capacidade é menor que o de outros dispositivos mais leves, mesmo que menos potentes. Também o espaço que 
ocupam e a necessidade mais frequente de ligação à rede elétrica enchem mais a sala. Uma distribuição equilibrada de vários tipos de equipamentos pode 
tornar uma aula mais funcional, garantindo um maior envolvimento de todos os alunos numa sala com melhores condições de circulação. 
 
Temos, também, um acesso quase generalizado à rede sem fios (WI-FI). Esta condição sugere que os alunos possam usar os seus próprios equipamentos, que 
conhecem melhor e, por isso, podem ser mais autónomos. 
 
Credenciais de aceeso à rede Wi-FI — user: aluno04 / password: aluno04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Netbook Magalhães 2 
 

 
O Netbook Magalhães 2 é um computador portátil que tem como principal 
característica a robustez de construção, resistente a quedas e a salpicos. 
O Magalhães 2 tem um ecrã de 10” (cerca de 25 cm) na diagonal e um teclado 
português completo, embora sem o bloco numérico. Tem tapete tátil com 2 botões. 
Os que estão disponíveis no Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém têm 
instalado o Windows 7, o Office 2007, o navegador Chrome e o software de 
utilização dos quadros interativos Promethean, Active Inspire, para além de 
software de aplicação básico, habitualmente instalado nos computadores do 
agrupamento. 
 
Têm uma autonomia de aproximadamente 6 horas em uso normal e pesa 
aproximadamente 1,1 kg. 
 
O Magalhães é uma boa opção para pesquisa e recolha de informação, podendo ser usado para trabalhos de produção de texto 
ou de folha de cálculo com conteúdo básico. Dado o seu processador e a sua memória RAM não é de esperar que se possa 
calcular uma folha com grande quantidade de dados em tempo útil. 
 
Também a sua capacidade de tratamento gráfico é limitada, no entanto, pode ler um vídeo em ecrã completo, seja a partir de 
um dispositivo de armazenamento local seja descarregado via rede. 
Tem capacidade de reproduzir som e dispõe de webcam mas não tem leitor de CD ou DVD. Pode ser ligado a um videoprojector. 
 
Tem: 
3 portas USB 2.0 
1 porta de saída VGA 
1 porta RJ45 (Ethernet) 
1 porta jack 3,5mm de saída de som para auscultadores 
1 porta jack 3,5mm de entrada de som de microfone 
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 Híbrido Acer Switch One 10 
 

 
O Híbrido ACER Switch ONE 10 é um tablet com teclado acoplável. 
A sua principal característica é a versatilidade. 
O Acer switch One tem um ecrã tátil de 10” (cerca de 25 cm) na 
diagonal e pode ser acoplado a um teclado português completo, 
embora sem o bloco numérico. Tem tapete tátil multitoque com 2 
botões. 
Os que estão disponíveis no Agrupamento de Escolas de Santiago 
do Cacém têm instalado o Windows mobile 10, o Office 360 
(online), o navegador Chrome e software de aplicação básico, 
habitualmente instalado nos computadores do agrupamento. 
 
Têm uma autonomia de aproximadamente 8 horas em uso 
normal e pesa aproximadamente 0,8 kg. 
 
O Acer Switch One 10, sem o teclado acoplado é um tablet Windows com a versatilidade natural de um tablet. 
Com o teclado acoplado é uma boa opção para pesquisa e recolha de informação, podendo ser usado para trabalhos de 
produção de texto. 
 
Também a sua capacidade de tratamento gráfico é limitada, no entanto, pode ler um vídeo em ecrã completo, seja a partir de 
um dispositivo de armazenamento local seja descarregado via rede. 
Tem capacidade de reproduzir som e dispõe de webcam e câmara fotográfica traseira, mas não tem leitor de CD ou DVD. 
 
Tem: 
1 porta USB 2.0 (no teclado) 
1 porta de saída microHDMI 
1 porta microUSB 2. 0 que serve, também, para carregamento  
1 porta jack 3,5mm de saída de som para auscultadores / entrada de som de microfone com deteção automática. 

 
 
 

 Tablet Vexia Zippers 10 
 

 
O Tablet VEXIA ZIPPERS 10 é um tablet convencional. A sua 
principal característica é a leveza. 
O Vexia Zippers tem um ecrã tátil de 10” (cerca de 25 cm) 
na diagonal. 
Os que estão disponíveis no Agrupamento de Escolas de 
Santiago do Cacém têm instalado uma versão adaptada do 
Android 4.4 (KitKat) com um interface de segurança 
parental/escolar designado por OnBook. Este sistema 
operativo permite controlar remotamente o software 
instalado e os locais visitáveis na internet. Uma vez que estes tablets 
são para uso no agrupamento, a única função ativa é o controle de 
software instalado. 
 
Têm uma autonomia de aproximadamente 10 horas em uso normal e pesa aproximadamente 0,5 kg. 
 
O Vexia Zippers 10, é um tablet Android com a versatilidade natural de um tablet e é uma boa opção para pesquisa e recolha 
de informação, podendo ser usado para resposta a questionários online, incluindo de avaliação de aprendizagens. 
 
Também a sua capacidade de tratamento gráfico é limitada, no entanto, pode ler um vídeo em ecrã completo descarregado 
via rede. 
Tem capacidade de reproduzir som e dispõe de webcam mas não tem leitor de CD ou DVD. 
Não é aconselhado para produção de texto mas pode ser usado para tal. 
 
Tem: 
1 porta microUSB 2. 0 que serve, também, para carregamento  
1 porta jack 3,5mm de saída de som para auscultadores / entrada de som de microfone com deteção automática. 
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 Portátil Toshiba Satellite C50-B 
 

 
Portátil TOSHIBA SATELLITE C50-B é um Portátil convencional. A sua principal característica é a 
universalidade de utilização. 
O Toshiba Satellite C50-B tem um ecrã tátil de 15.6” (cerca de 39 cm) na 
diagonal com uma relação l/h de 16/9. 
Os que estão disponíveis no Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém 
têm instalado o Windows 10 e o Office 2007.  
 
Têm uma autonomia de aproximadamente 6 horas em uso normal e 
pesa aproximadamente 1,5 kg. 
 
O Toshiba Satellite C50-B, é um computador pessoal 
comum e é aconselhado para trabalho continuado. 
Compensa o melhor desempenho com menor portabilidade sendo 
aconselhado para usar em pequeno número por aula, para trabalhos de grupo. 
 
Tem capacidade de reproduzir som e dispõe de webcam mas não tem leitor de CD ou DVD. Pode ser ligado a um videoprojector. 
 
Tem: 
2 portas USB 2.0 
1 porta USB 3.0 
1 porta HDMI 
1 porta saída VGA 
1 porta RJ45 - Ethernet 
1 porta jack 3,5mm de saída de som para auscultadores 
1 porta jack 3,5mm de entrada de som de microfone 

 
 

 Portátil HP Compaq nc 6320 
 

 
Portátil HP COMPAQ NC 6320 é um Portátil convencional. A sua principal 
característica é a universalidade de utilização. 
O HP Compaq nc 6320tem um ecrã tátil de 15” (cerca de 37,5 cm) na diagonal 
com uma relação l/h de 4/3. 
Os que estão disponíveis no Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém têm 
instalado o Windows 7 e o Office 2010.  
 
Têm uma autonomia de aproximadamente 2 horas em uso normal e pesa 
aproximadamente 2,5 kg. 
 
HP Compaq nc 6320, é um computador pessoal comum 
e é aconselhado para trabalho continuado ligado à rede 
elétrica. 
Compensa o melhor desempenho com menor portabilidade sendo 
aconselhado para usar em pequeno número por aula, para trabalhos de grupo. 
Comparativamente com os Toshiba, é muito mais antigo e, por isso, menos potente, mas tem leitor de 
CD/DVD. 
 
Tem, também, capacidade de reproduzir som e dispõe de webcam. Pode ser ligado a um videoprojector. 
 
Tem: 
4 portas USB 2.0 
1 porta saída VGA 
1 porta RJ45 - Ethernet 
1 porta jack 3,5mm de saída de som para auscultadores 
1 porta jack 3,5mm de entrada de som de microfone 
1 porta de comunicação série RS232 
1 porta de comunicação paralela Centronics 
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 Resumo: Tarefas/utilização Recomendadas 
 

 

 
Pesquisa 
Internet 

Produção 
de texto 

Folha de 
cálculo 

Power 
Point 

Quadro 
interativ

o 

 
 

Magalhães 
(Netbook) 
EBFAV – 63 
ESMF – 30 

X X   X 

 

ACER 
(Tablet híbrido) 

EBFAV – 0 
ESMF – 60 

X X X   

 
VEXIA 

(Tablet) 

EBFAV – 6 
ESMF – 24 

X     

 

Toshiba 
(portátil) 
EBFAV – 0 
ESMF – 20 

X X X X X 

 

HP 
(portátil) 

EBFAV – 6 
ESMF – 15 

 

X X X X X 

 


