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e-PC é o nome do computador que a Positivo acaba de lançar, com o apoio da Microsoft e da 
Intel, para um público exclusivo: o de professores e alunos.  
 
 
O e-PC dá acesso a um portal - com direito a ícone de entrada na área de trabalho do computador 
- com recursos e ferramentas para este público, como um professor online; catálogo de mais de 
15 mil sites classificados por relevância e por idade; Central de Jogos; e o Mundo da Criança. O 
professor online ajuda a resolver dúvidas sobre português, matemática, ou qualquer outra 
disciplina dos ensinos Fundamental e Médio. São 40 professores disponíveis, até o momento, 
segundo o diretor Helio Rotemberg.  
 
 
O catálogo de sites, explica a Positivo, separa as páginas web de acordo com o conteúdo 
apropriado para cada faixa etária - a idéia é que a criança encontre textos que seja capaz de 
entender, e não verdadeiros tratados científicos ou material com linguagem complexa, por 
exemplo. O sistema de filtragem/triagem é manual, quer dizer, uma equipe de oito pessoas do 
www.portalepc.com.br é que separa os sites de acordo com a idade dos usuários.  
 
 
Na Central de Jogos, alunos podem acessar jogos e quizzes com salas temáticas. E o Mundo da 
Criança é uma versão digital atualizada da enciclopédia homônima muito famosa nas décadas de 
50, 60 e 70, que inclui jogos, histórias, atividades e brincadeiras - este conteúdo será de acesso 
gratuito pelos primeiros seis meses, com direito a atualizações semanais.  
 
 
Alunos e professores também poderão acessar a versão 2004 da Enciclopédia Koogan Houaiss e o 
curso de inglês English On-Line, também com seis meses de acesso livre. O próximo passo será 
incluir o Dicionário Aurélio no portal, o que deve acontecer no primeiro semestre do ano que vem, 
assim que seu conteúdo for adaptado para o meio.  
 
 
Inicialmente, o e-PC está à venda apenas em Florianópolis (Santa Catarina) e Ribeirão Preto (São 
Paulo), mas será liberado em breve em outras cidades - na verdade, pelo (0800) 704-4885 é 
possível fazer a compra em qualquer parte do país. O computador sai em versões com 
processador Pentium 4 (2 999 mil reais) e com processador Celeron (1 999 reais), com direito a 
um ano de atualizações do antivírus.  
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