Agrupamento de Escolas da Moita
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Sede – Escola Secundária da Moita

E S C O L A S E C U N D Á R I A D A M O I TA

DEVOLUÇÃO DO KIT ESCOLA DIGITAL 21/22
Ex. mos Srs. Encarregados de Educação,
Como é do vosso conhecimento, os alunos do 4º, 9º, 12º anos e/ou que sejam
transferidos de Agrupamento, devem proceder à entrega dos equipamentos
informáticos cedidos no âmbito da Escola Digital.
Calendário de entrega
Anos
Dias
Horário
9.º Ano
27, 29 e 30 de junho
09h30 às 13h00 e das 15h00 às 17h30
4.º Ano
1, 5 e 6 de julho
09h30 às 13h00 e das 15h00 às 17h30
12.º Ano
7, 8 e 11 de julho
09h30 às 13h00 e das 15h00 às 17h30
Nota: Caso não seja possível efetuar a entrega nestes dias, deverá fazer agendamento
através do seguinte contacto: 212899910.


Assim solicita-se a devolução dos seguintes bens cedidos a título de empréstimo:



Computador + transformador;
Hotspot + cartão SIM + Carregador;
Mochila;
Auscultador.
O KIT deverá ser entregue pelo encarregado de educação, ou o aluno quando maior
de idade, pois deverá assinar uma declaração em como entregou o KIT, os bens
entregues e o estado de conservação no ato de devolução” que comprova esta
mesma devolução e onde ficará registado o(s) estado(s) do(s) equipamento(s)
rececionado(s);
o
o
o
o



A devolução do KIT é temporária, até que seja efetuada uma análise, avaliação do
mesmo pelos serviços técnicos. Caso sejam detetadas algumas anomalias, os
Encarregados de Educação/Aluno, se maiores de idade, serão contactados
por telefone, correio eletrónico ou por carta registada de forma a resolver a
situação. Podem ainda ser responsabilizados por reparações, entre outras situações.



Os equipamentos não entregues após o prazo estipulado e sem autorização prévia
por parte do responsável do Programa Escola Digital, serão bloqueados após 5 dias
e dado como incumprimento.
Incumprimento




A não entrega dos Kits emprestados, implica:
colocação do Encarregado de Educação/aluno, se maior de idade numa situação de
incumprimento, impedindo a atribuição de novos equipamentos;
a participação às autoridades policiais.
Com os melhores cumprimentos
Equipa PTE

