
 

A todos os estabelecimentos associados com 1.º ciclo 

 
Lisboa, 29 de Setembro de 2008 

Assunto: Plano tecnológico - Magalhães 
Ref.: 001/003/001/327 

Caros Associados, 

A AEEP foi recebida em audiência pelo Sr. Secretário de Estado da Educação para tratar dos detalhes operacionais do 

programa de acesso ao computador “Magalhães” pelos alunos do 1.º ciclo do ensino básico do ensino privado. 

Todos os alunos do ensino privado têm direito a adquirir o Magalhães. O computador será gratuito para os alunos 

inscritos no primeiro escalão da Acção Social Escolar, tem o custo de 20 euros para os alunos do segundo escalão, e 

de 50 euros para os restantes. 

 Foi salientado pelo Sr. Secretário de Estado que o processo de distribuição ainda não se iniciou de forma massificada. 

A produção dos computadores ainda está a ocorrer, pelo que o processo vai prolongar-se por vários meses. 

De forma resumida, para aceder ao computador, o processo é o seguinte: 

1) O Ministério da educação enviará para todas as escolas um modelo de ficha de inscrição para este projecto, 

destinada aos alunos; 

2) Os encarregados de educação terão de preencher esta ficha de inscrição, escolhendo a operadora, e devolvê-la à 

escola (embora não exista obrigação de contratar o acesso à internet, a aquisição dos computadores é intermediada 

pelas operadoras); 

3) Recolhidas as fichas, a escola contactará cada uma das operadoras escolhidas pelos encarregados de educação 

para acordar a entrega dos computadores; 

4) A escola recebe os computadores e entrega-os aos alunos. 

Neste momento, a AEEP aguarda o envio pelo Ministério de um plano de trabalho detalhado para poder informar com 

pormenor as escolas do 1.º ciclo do ensino privado.  

 
Com os melhores cumprimentos, 

 
 
 
 

 

João Alvarenga  
Presidente da Direcção Nacional 
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