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Início

Com fim de estabelecer uma conexão entre o ISHT 
e a Escola Secundária Geral Patrice Lumumba foi 

instalada um Backbone WiFi para disponibilizar
Recursos on – line existentes no servidores do ISHT.

Foi igualmente montada uma pequena rede Wirelles 
na sala de informática da Escola Secundária Geral Patrice 

Lumumba.

Neste momento temos um router avariado  o que 
impossibilita a comunicação entre as duas instituições

em causa.





Conectividade

Em meados de Julho de 2006 foi instalada  pela MicrosSis a 
estrutura de 

conectividade entre o ISHT e a Escola Secundária Geral 
Patrice Lumumba.

Material

1 - Antena Direcional  no Edifício do IMEP (Server Room)
1 – Antena Omnidirecional  no edifício Principal do ISTH

1 – Antena Direcional na  Escola Secundária Geral Patrice 
Lumumba.

1 – Rede de 20 computadores na Escola Secundária Geral 
Patrice Lumumba





Capacitação

No mês de Agosto de 2006 iniciou-se a capacitação de 

um grupo de alunasda Escola Secundária Geral Patrice Lumuba,
a fim de lhes dotar de capacidades para o uso da infra – estrutura

tecnológica existente e em seguida passariamos a capacitação 
dos respectivos professores.

Módulos

module_1_Introdução à Informática
module_2_Utilização do Computador e Gestão de Ficheiros

module_3_Processamento de Texto
module_4_Folhas de Cálculo

module_5_Bases de Dados

module_6_Apresentações
module_7_Internet



As aulas tiveram de ser interrompidas pois a sala de 
informática da Escola Secundária Geral Patrice Lumumba, 

esteve sendo usada pela direcção Provincial de educação 
para uma capacitação

da sua equipe.

Módulos Executados

module_1_Introdução à Informática

Hardware, Software e Tecnologias de Informação

module_2_Utilização do Computador e Gestão de Ficheiros

Utilizar o Computador  e  Gerir Ficheiros

Cont.Capacitação



Recursos On line

O ISHT pretende disponibilizar  recursos on – line presentes 
nos seus servidores para que possam ser utilizados pelos 

professores e alunos da Escola Secundária Geral Patrice 
Lumumba. Para  o efeito escolhemos a plataforma de e-learning

a distância chamada moodle que ja esta funcionando dentro 
de nossa instituição.

A efetivação da utilização desses recursos só será possível após
a reposição do router avariado.



Os professores da Escola Secundária Geral Patrice 
Lumumba terão disponíveis as seguintes facilidades:

• Disponibilizar horários das  provas e trabalhos;
• Disponibilizar materiais de apoio para os alunos;

• Ter uma ferramenta de gestão de conteúdo de disciplinas;

Cont. Recursos On line







Passo a Seguir

Reparação da estação repetidora avariada.

A elaboração de mais uma publicação relatando os resultados
alcançados com a capacitação dos professores e alunos.

Início da pesquisa por via dos inquéritos já existentes.



OBRIGADO !


