
 

  

Utilização dos Kit`s Informáticos na Escola 

Caros Encarregados de Educação, no âmbito do Plano de Transição Digital das Escolas, foram 

cedidos a título de empréstimo, Kit`s tecnológicos (computador, hotspot, cartão SIM, 

auscultadores e mochila) a um grande número de alunos da escola. 

Estes equipamentos, conforme consta no auto de entrega, assinado pelos encarregados de 

educação, destinam-se exclusivamente ao desenvolvimento do processo de Ensino 

Aprendizagem dos alunos. 

Refere ainda o auto de entrega que “o Encarregado de Educação ou o Aluno está autorizado a 

deslocar os equipamentos para fora da morada da sua residência ou domicílio indicada neste 

auto de entrega, exclusivamente para fins relacionados com o processo de ensino e 

aprendizagem e bem assim nas situações em que sejam previamente autorizados pelo 

Ministério da Educação ou pelo/a Diretor/a do AE” 

Assim, venho por este meio comunicar que: 

• qualquer docente pode solicitar aos alunos que tragam para a escola o equipamento 

cedido pelo Ministério da Educação. Não será solicitado equipamento que seja 

propriedade do aluno/encarregado de educação. 

• os alunos a quem foi atribuído equipamento poderão ter falta de material caso não se 

apresentem com o equipamento quando solicitado. 

• a responsabilidade pela guarda e cuidado dos equipamentos é de cada um dos alunos.   

• a escola disponibiliza um conjunto de cacifos em cada pavilhão para que os alunos 

guardem os equipamentos no dia em que os trazem para a escola, mediante 

solicitação à funcionária do pavilhão ou, caso esta não se encontre disponível, à 

direção. Estes cacifos são cedidos diariamente e a chave está à guarda da funcionária 

ou da direção. 

• existem ainda cacifos para alugar (até ao final do ano). 

Saliento que a digitalização das escolas passa pela cedência de equipamentos aos alunos e 

docentes, que são portáteis, e não pelo equipamento das escolas. 

Mais relembro que, as provas de aferição do 5º e 8º ano, no presente ano letivo, vão ser 

realizadas em formato digital com recurso aos equipamentos cedidos pelo Ministério da 

Educação. 

Montelavar, 14 de fevereiro de 2023 
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