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Dados finais sobre os equipamentos dos alunos para o EaD 
 

Constrangimentos com impacto no EaD e equipamentos já atribuídos 

ao abrigo do Programa Escola Digital e a alunos não abrangidos por este programa 
Dados atualizados em 08.02.2021 

 

No final do 1º período (novembro) foi aplicado um questionário (Questionário 01) para 
levantamento dos equipamentos dos alunos para acesso ao EaD. De um total de 1437 
alunos, responderam ao inquérito 1087 alunos, representando cerca de 76% dos alunos. 
Os dados foram tratados por ciclos e por escola.  
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Equipamentos para o EaD       
2º ciclo - EB Stª Catarina

Total de respostas - 64
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Equipamentos para o EaD       
3º ciclo - EB Stª Catarina

Total de respostas - 113
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Equipamentos atribuídos ao abrigo do Programa Escola Digital 
 

No âmbito do Programa Escola Digital, o Ministério da Educação fez chegar às escolas 194 

equipamentos eletrónicos, estes conjuntos tinham como destinatários 

alunos  com Escalão A/B do ensino secundário. O kit é composto por um computador 

portátil, auscultadores com microfone, uma mochila, um hotspot e um cartão SIM. 

Dos 288 alunos com escalão, 108 dispensaram o empréstimo do equipamento pois já 

tinham adquirido. 
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Total de respostas - 152
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Equipamentos atribuídos a alunos não abrangidos pelo Programa Escola 
Digital 
 
Num esforço conjunto entre a autarquia e a escola foram disponibilizados os seguintes 
equipamentos: 
 

• 49 tablets para o 1.º ciclo – cedidos pela autarquia 

• 42 routers e cartões para acesso à internet – cedidos pela autarquia 

• 14 computadores ensino secundário  

• 13 equipamentos para o 2.º e 3.º ciclo de Stª Catarina  

• 11 computadores cedidos pela autarquia 
 
Ficam ainda a faltar 6 computadores para alunos do ensino secundário. 
 

 

 

 

 

 


