
                                                                                                                   
 

Devolução de equipamentos do programa Escola Digital 

Ano letivo 2020-2021 

O dever de devolução do kit (computador portátil, auscultadores com microfone, mochila, hotspot e 

cartão SIM) do programa Escola Digital é do encarregado de educação, ou do aluno, quando maior de 

idade. Esta devolução aplica-se aos alunos nas seguintes situações: 

a) Alunos que concluem o 4º ano de escolaridade (computadores Tipo I); 

b) Alunos que concluem o 9º ano de escolaridade (computadores Tipo II); 

c) Alunos que concluem o 12º ano de escolaridade (computadores Tipo III); 

d) Alunos que irão mudar de Agrupamento de Escolas; 

1. Datas 

A entrega dos kits ocorrerá nas seguintes datas, das 9h00 às 18h00: 

 14 a 16 de julho – alunos do 4º ano de escolaridade e 9º ano de escolaridade; 

 19 e 20 de julho – 12º ano de escolaridade; 

 22 e 23 de julho – 3º ano do Ensino Profissional; 

2. Identificação do espaço  

Os kits serão entregues pelo encarregado de educação, ou pelo aluno, quando maior de idade, na 

Escola Secundária Tomaz Pelayo. 

5. Procedimento de verificação do estado do equipamento 

No ato de entrega, o responsável da escola pela recolha do equipamento realizará as seguintes 

ações: 

 Verificação do estado geral físico de cada equipamento recolhido (computador e respetivo 

carregador, hotspot e respetivo carregador e cartão SIM); 

 Verificação do movimento de abertura/fecho do computador; 

 Verificação do acesso ao conteúdo do disco; 

 Verificação do estado do ecrã do equipamento; 

 Registo de eventuais anomalias que sejam reportadas pelo utilizador do equipamento; 

 Verificação do número de série e do número de imobilizado de cada equipamento constituinte 

do kit. 

Nota: Solicita-se que os equipamentos sejam entregues acondicionados nas caixas de origem e 

dentro da respetiva mochila, tal como foram entregues pelo Agrupamento. 

 

O Diretor, 

Fernando Manuel de Almeida  


