
 

 
 

Como escolher o dispositivo para as aulas online. 

 
07 Outubro 2022, Lisboa, Portugal – A Dynabook Europe GmbH compilou uma 
Checklist, para ajudar os alunos e os pais a tomarem a melhor decisão na escolha do 
melhor equipamento informático. Algumas das características a ter em conta prendem-se 
com a robustez, portabilidade, resistência, conectividade. 
 
No mês de setembro e de outubro milhares de crianças e jovens, deram início a um novo 
ano letivo, desde o ensino primário até ao universitário, este período é também um período 
de decisões, nomeadamente na escolha dos materiais a utilizar. Com a normalização do uso 
das tecnologias na sala de aula, obriga aos pais uma nova decisão sobre a compra de 
novos dispositivos para o ano. Por isso a Dynabook compilou uma checklist com todas as 
caraterísticas que os alunos e pais devem ter em atenção ao selecionarem um dispositivo. 
 

1- Robustez 
A vida escolar, é uma prova de fogo para os dispositivos, desde estarem em constante 
movimento nas mochilas, estes podem também sofrer quedas das carteiras, sofrer 
derrames de líquidos. Por isso é importante que se escolham dispositivos que estejam 
preparados para sofre com esse desgaste. dispositivos com para-choques de 
borracha, uma estrutura reforçada para portáteis, que resista a quedas da altura 
normal de uma secretária e um teclado resistente a derramamentos para uma maior 
longevidade. 
 

2- Portabilidade 
Com a normalização da tecnologia dentro da sala de aula, a portabilidade dos 
dispositivos é um fator a ter em conta, escolher dispositivos leves que permitam 
facilmente transportar para a sala de aula. 

 
3- Resistência 

Os alunos em média passam 8h na escola, por isso é importante escolher dispositivos 
com uma boa autonomia, para garantir que não haja falhas, pois nem sempre existem 
tomadas suficientes dentro das salas de aulas. 

 
4- Conetividade 

A facilidade com que os alunos podem comunicar e utilizar outros dispositivos é um 



 

 
 

fator muito importante para eles. A existência de portas USB, LAN, HDMI e fortes 
capacidades de Wi-Fi e Bluetooth, são muito importantes para garantir a capacidade 
de realizar e apresentar trabalhos. 
 

5- Cancelamento de Ruído 
A sala de aula por vezes pode ser um lugar barulhento, a capacidade de filtrar o ruido 
através dos microfones e altifalantes, irão ajudar os alunos a compreenderem-se 
entre eles. 
 

6- Armazenamento 
A escolha do armazenamento, já não é uma escolha de apenas da capacidade de 
memoria, existem outros fatores importantes para a escolha do armazenamento. Para 
os estudantes é importante perceber as diferenças entre tipos de armazenamento e 
escolher consoante as necessidades de medio a longo prazo. Como por exemplo 
discos SSD oferecem uma maior durabilidade do que os discos convencionais. 
Contudo não deixe de perguntar quais as características, para obter o melhor custo 
benefício. 
 

7- Acessórios 
Para tirar o melhor partido dos dispositivos, é necessário reforçar com uma boa 
escolha de acessórios, como mochilas para transportar os materiais, Ratos e teclados 
sem fios para uma utilização confortável. 
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Contactos Media 
Para informações específicas ou imagens de imprensa, contacte:  
 
Fernando Batista, Do It On 
fernando.batista@doiton.agency / +351 913 874 133 
Carlos Figueiredo, Do It On  
carlos.figueiredo@doiton.agency / +351 211 929 739 
 
 
 
 



 

 
 

Conecte-se Online 
Visite o nosso website para mais detalhes sobre os últimos produtos e suas 
especificações e visite também o nosso blog para informação adicional. Pode também 
conectar-se com a Dynabook através das redes sociais: LinkedIn e Twitter. 
 
Sobre a Dynabook Inc. 
Por mais de 30 anos, os computadores e a tecnologia da Toshiba têm definido o padrão 
para a inovação, qualidade e confiança. A Dynabook Inc, subsidiária detida 
maioritariamente pela Sharp Corporation desde 2020, continua essa tradição ao 
proporcionar valor e serviços que apoiam os nossos parceiros e clientes no alcance dos 
seus objetivos. A atual linha de negócio da Dynabook apresenta o dispositivo móvel, o 
serviço, as soluções e os acessórios ideais para cada trabalhador.  
 
Para mais informação, por favor, visite: https://pt.dynabook.com/ 
 


