
Empresas que mudam o mundo

Garanta o acesso ao 
ensino à distância aos 
alunos do seu município

Garanta o acesso ao 
ensino à distância aos 
alunos do seu município

Solução de Escola Remota

É uma solução completa e modular com conteúdos programáticos para  
o 1.º ciclo e pré-escolar, equipamentos e conectividade.

Permite partilha de recursos, discussão de ideias e colaboração à distância.

• Plataforma +Sucesso Escolar para aprendizagem remota, colaboração  
e partilha.

• Portátil tátil e convertível, adequado à faixa etária. 

• Router 4G e 30 GB/mês de internet móvel.

• Centro de Contacto com atendimento assegurado por 100 professores, para 
apoio aos pais, alunos e professores.

#juntospelaeducação

https://altice-empresas.pt
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Solução de Escola Remota

altice-empresas.pt

Componentes da solução

Plataforma +Sucesso Escolar
Disponibilização de uma plataforma de aprendizagem, colaboração  
e partilha para alunos do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

Conteúdos Curriculares 1.º Ciclo e Pré-escolar 2019/2020 
Incluídos, sem custo adicional.

O Manual Digital® e o My English Corner® são produtos multimédia 
com centenas de atividades interativas e dinâmicas que estimulam a 
aprendizagem, permitindo adquirir, rever e consolidar conceitos das áreas 
de português, matemática, estudo do meio e inglês.

Rede Social Privada

Espaço de partilha e comunicação do trabalho desenvolvido em contexto 
educativo.

Partilha de Ficheiros

Área de partilha e disponibilização de documentos curriculares,  
por disciplina e por turma.

Atividades Práticas

Disponibilização de atividades, em diversas áreas (educação física,  
xadrez, dança, música, projetos manuais e artes plásticas) para que  
os pais as possam realizar com os filhos. 

Caderneta do Aluno

Espaço que permitirá aos pais lançar questões, via caderneta do aluno 
online, para que os professores possam responder às suas dúvidas.

Equipamento portátil standard
• Concebido especialmente para o ensino 

•  Convertível: Tablet e PC | Ecrã c/ rotação 360º

•  Sistema Operativo: Windows 10 ou equivalente 

•  Ecrã Tátil: 10,1'' 

•  Processador: Intel® Celeron® N2807

•  Memória: 4GB 

•  Armazenamento: 320 GB HDD 

•  Dimensões: 269 x 208,5 x 30,2 mm 

•  Peso: 1,7 Kg 

•  Garantia: 1 ano

https://altice-empresas.pt
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Solução de Escola Remota

altice-empresas.ptSaiba mais através do seu gestor.

Suporte

Centro de Contacto, com atendimento assegurado por 100 professores, para apoio aos pais, alunos  
e professores, via telefone, email, chat e redes sociais.

O objetivo é dar suporte a toda a comunidade educativa sobre o acesso e a utilização da  
plataforma +Sucesso Escolar, respetivos conteúdos e auxiliar no esclarecimento de dúvidas. 

Entrega imediata. Limitado ao stock existente.

#Juntospelaeducacao

Equipamento portátil premium
• Concebido especialmente para o ensino 

•  2 em 1: Tablet e PC c/ teclado amovível 

•  2 câmaras integradas 

•  Sistema Operativo: Windows 10 ou equivalente 

•  Ecrã Tátil: 10,1'' 

•  Processador: Intel Atom® Z8350 1.44GHz 

•  Memória: 4GB 

•  Armazenamento: 64 GB 

•  Dimensões Tablet: 275,5 x 180,8 x 12,3 mm 

•  Dimensões Base: 278,9 x 193,8 x 23,15 mm 

•  Peso Tablet: 795 g 

•  Garantia: 1 ano

Router 4G 
• Velocidade máxima de download: Até 150 Mbps

• Velocidade máxima de upload: Até 50 Mbps

• Até 32 utilizadores em simultâneo

• Sem fios para utilização em qualquer lugar

• Autonomia em stand-by, até 6h23

Conectividade
30 GB/mês de internet móvel, com 3 de meses de acesso incluídos.

https://altice-empresas.pt

