
 
 

 

 

 

INFORMAÇÃO AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA ESCOLA DIGITAL/KITS DE COMPUTADORES E DE CONETIVIDADE 

ENTREGA DE COMPUTADORES DE TIPO 1 – DESTINADO A TODOS OS ALUNOS DO 1.º CICLO 

6 E 7 DE JANEIRO DE 2022 (QUINTA E SEXTA-FEIRA) 

Caro/a Encarregado/a de Educação,  
  
 
O Programa “Escola Digital”, promovido pelo Ministério da Educação e gerido, centralmente, pela Secretaria -

Geral da Educação e Ciência (SGEC), assenta em 4 pilares, dos quais se destacam o acesso a equipamentos e a 

conetividade e tem como objetivos garantir o acesso de todos os alunos do país a equipamentos informáticos 

com ligação à internet e recursos pedagógicos digitais.  

Assim, a Fase 2 de Universalização da Escola Digital, contempla a distribuição dos seguintes kits, a todos os 

alunos do 1.º ciclo: 

- kit de computador [contém um computador portátil (com o Sistema Operativo Windows 10 Pro Educação pré-

instalado), um auscultador com microfone (headset), um conversor HDMI e uma mochila].  

- kit de conetividade [1 router + 1 cartão SIM]. [que contém um hotspot (router) e um cartão SIM com utilização 

de dados ilimitada, exclusivamente em contexto educativo e com uma utilização responsável. Adicionalmente, é 

disponibilizado um pacote de 2GB de dados por mês, para utilização livre, com possibilidade de reforço com 

carregamentos adicionais e emissão de fatura através das caixas Multibanco.  

Estes carregamentos adicionais são da total responsabilidade do Enc. Educação, que assume a despesa].  

A entrega destes equipamentos aos alunos é temporária e gratuita e destina-se a ser usada, exclusivamente, para 

fins do processo de ensino e aprendizagem do aluno.  

Os equipamentos cedidos têm de ser devolvidos:  

- na data de conclusão do primeiro ciclo do ensino básico (final do 4.º ano de escolaridade);  

- na situação de transferência para outro Agrupamento de Escolas/Escola não Agrupada; 

- em caso de aplicação de medidas disciplinares sancionatórias que determinem a «transferência de escola» ou a 

«expulsão da escola», previstas, respetivamente, nas alíneas d) e e) no n.º 2 do artigo 28.º do Estatuto do Aluno 

e Ética Escolar (Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, na sua redação atual). 



 
 

 

 

 

 

Desta forma, nos próximos dias 6 e 7 de janeiro, todos os Encarregados de Educação dos alunos do 1.º ciclo que 

aderiram ao programa Escola Digital podem levantar o referido equipamento (constituído por um computador 

portátil e um kit de conetividade) na EB2/3, Professor Mendes Ferrão, em Coja, ou na Secundária de Arganil, nos 

seguintes horários: 

• EB2/3, Professor Mendes Ferrão, em Coja, das 09:00h às 17.30h 

(Entrega dos computadores do tipo I aos EE dos alunos do Primeiro ciclo das Escolas Básicas de Coja e Pomares) 

 

•  Escola Secundária de Arganil, das 09:30h às 18.00h. 

 (Entrega dos computadores do tipo I aos EE dos alunos do Primeiro ciclo das Escolas Básicas de Arganil, Pombeiro 

da Beira, Sarzedo e São Martinho da Cortiça). 

 

A entrega do equipamento é feita presencialmente ao Encarregado de Educação nas Escolas acima indicadas. 

O Encarregado de Educação deverá guardar a embalagem original (caixa de papel entregue com os kits), uma vez 

que será necessária, caso seja preciso enviar o equipamento para reparação ou quando este for devolvido 

definitivamente na escola. 

 

Durante este processo, o Agrupamento de Escolas de Arganil disponibiliza aos Encarregados de Educação/alunos 

um email- apoioinformatico@esarganil.pt -  para reportar eventuais incidências que seja necessário tratar 

(problemas de mau funcionamento do equipamento, ativação da garantia, entre outros). 

 

Com os melhores cumprimentos e Votos de umas Boas Festas, 

29-12-2021

X
Anabela Henriques de Matos Soares

Diretora

Assinado por: ANABELA HENRIQUES DE MATOS SOARES  

mailto:apoioinformatico@esarganil.pt

