
Nº 2 - Progetto “TABLET”  (Projeto “TABLETE”) 

 

Quantità necessaria: 500 unità (Quantidade necessária: 500 unidades) 

Valore totale ad essere raccolto:  € 50.886,66 
(Valor total a ser recolhido: R$ 305.320,00) 

 
 Se vuoi provvedere tu a 1 TABLET per uno 

degli alunni della Scuola Agraria destina a questo 

scopo € 100. 

Se quiser providenciar você a 1 TABLET para dar 

a um dos alunos da Escola Agrícola, destine a este 

fim R$. 610,64 

  
Il tablet verrà consegnato all’alunno, ma 

rimarrà di proprietà della Scuola. Nell’eventualità 

che durante l’uso l’apparecchio venisse a 

presentare un danno o un difetto non coperto dalla 

garanzia, l’alunno si responsabilizzerà 

provvedendo lui a farlo riparare. L’alunno lo userà 

non solo durante la sua frequenza presenziale a 

scuola, ma anche durante la quindicina di giorni 

che ogni mese passerà a casa (per svolgere 

un’attività principalmente pratica) in modo da 

poter anche studiare e rimanere in contatto con il 

corpo insegnante. Questo strumento di studio a 

maggior ragione diventa prezioso in questo attuale 

momento in cui la pandemia obbliga l’alunno a 

restare a casa e a seguire le lezioni on line. È per 

questo che abbiamo messo in 1ª fila proprio questa 

richiesta sperando che lo si possa consegnare a 

ciascuno, presto, già durante l’anno scolastico in 

corso. 

Finito il corso quadriennale, il tablet sarà 

utilizzato da un prossimo alunno che si iscriverà 

alla nostra scuola.  

O tablete será entregue ao aluno, mas a Escola 
ficará a proprietária. Na eventualidade de que ao 
longo do uso apresentasse problemas ou defeitos 
não cobertos pela garantia, o aluno providenciará 
ele mesmo ao seu conserto. O aluno o utilizará não 
só durante sua frequência presencial na escola, 
mas também durante os 15 dias em que, cada mês, 
passará em casa (para fazer uma atividade 
principalmente prática) de modo que também 
possa estudar e manter os contatos com os 
professores. Este instrumento de estudo a maior 
razão se torna precioso neste momento atual em 
que a pandemia obriga a ficar em casa e seguir as 
aulas on-line. É por isso que nós colocamos em 1º 
lugar justamente esta solicitação e não outra, na 
esperança de que se consiga dar o tablete a cada 
um dos alunos, logo, já neste ano letivo de 2021. 
              
 Quando terminar o curso quadrienal, o tablete 
será utilizado por um próximo aluno que se 
matricular na nossa escola. 

 

A vista: R$ 610,64 
 

10.1 polegadas Android 8.0 3G 

Tablet pc 8GB + 128GB Dual 

sim Ten-core furo redondo co 

 

Recursos: 

1. processador Ten-core: Este produto é 

equipado com um processador 10-core, que tem 

uma velocidade ultra-alta de corrida, o que lhe permite assistir a vídeos e jogar jogos 

muito bem, sem ficar preso. 

2. 10.1" tela ips hd: Este produto tem um 1960 * 1080 tela de 10,1 polegadas ips hd, 

permitindo que você assista a vídeos, editar documentos, jogar e apreciar a festa visual 

perfeito, sem qualquer esforço. 



3. 8GB + 128GB: Este comprimido tem grande memória, resposta rápida e velocidade 

rápida execução. Não há nenhuma pressão para jogar grandes jogos e executar vários 

programas. E este produto suporta estendido cartão de memória tf, assim você pode 

assistir o vídeo enquanto caching. é muito conveniente e prático. 

4. 800 + 1300MP câmera beleza de frente: Este produto foi construído com 800 + 1300MP 

câmera beleza da frente, e com função auto foco, deixá-lo tirar fotos com mais clareza, 

gravar cada momento de sua vida boa. 

5. os Android sistema 8.0: O sistema deste produto é baseado no desenvolvimento 

profundo do Android, mais perfeito e suave. Ele também suporta todos os tipos de 

desenvolvimento de software e downloads. 

6. Built-in sensor de gravidade: Este produto tem um built-in sensor de gravidade, que 

apoia a página para ajustar automaticamente o centro de rotação gravidade, o que é muito 

user-friendly. 
 

Descrições: 

1. Este tablet possui uma tela de 10,1 polegadas ultra-alta definição, que proporciona 

cores precisas, rico, conteúdo claro e jogos suportes, vídeos, e uma variedade de 

características comuns para uma excelente experiência de visualização tanto para fins 

profissionais e de entretenimento. 

2. Este produto é adequado para a cerimônia de abertura, benefícios, prêmios 

comemoração, festas de aniversário, festivais, feiras, promoções publicitárias, 

planejamento de relações públicas, aniversários, presentes de negócios e outros 

presentes ocasiões. 
 

Especificações: 

Cor: dourado, preto, prata, Rosa de Ouro (opcional) 

Tipo de Plug: us 110V, 220V ue, Reino Unido 220V, au 220V (opcional) 

ram + rom: 6G + 64G, 8G + 128G (opcional) 

Tamanho: 240 * 166 * 8 milímetros 

Tela: 10,1 polegadas ips tela 

Resolução da tela: 1960 * 1080 

controlador principal: MT6580 dez núcleo 

cpu: MTK6797 

Câmara: 30W frente, 200W luz, sensor de distância 

Frequência: 

banda ativa 2G: GSM850 / 900/1800/1900 

espectro completo banda 3G: wcdma 850 2100 

Câmara: 2,0 + 2,0 mp mp, 800 + 1300 mp 

conexão com a Internet: 3G, Wi-Fi 

cartão Dual sim, wlan, gps, sensor de gravidade, alarme, calendário, calculadora, gravador 

de áudio, gravador de vídeo, wap / mms / gprs /, visualizador de imagens, e-book, relógio 

mundial, tarefas: Multifunction 

Outras características: gps + fm + wlan + Bluetooth 

Bateria: 8000 mAh de lítio-ion 

Tensão: 3.8V 

De vida: mais de 24 horas 

Sistema: os Android 8.0 do sistema 

cartão sim: suporte a cartão de chamada 2G \ 3G Dual sim 

Modo de rede: wcdma / td-scdma 

Wi-Fi: ieee 802.11 b / g / n 

Bluetooth: 4.1 

método de entrada: padrão para Andriod teclado virtual. 

 


