Devolução do Kit Escola Digital (alunos 4º, 9º e 12º)
(Na sala CP da Escola Tomás Cabreira)
Ano de escolaridade
9º ano
4º e 12ºanos

Data (s)
24 de junho a 2 de julho
3 a 29 de julho

Alunos transferidos do Agrupamento

Horas
10h00 – 13h00
e
14h30 – 17h00

Tenha em atenção as seguintes informações
1. Os Kits informáticos devem ser devolvidos nas condições que resultam de um uso
responsável e prudente;
2. Os Encarregados de educação/Alunos, se maior de idade; serão atendidos por ordem
de chegada;
3. O computador deve estar sem ficheiros pessoais, palavras-passes de início de sessão
no PC e programas instalados pelo utilizador durante o período de empréstimo;
4. Deverá ser efectuada uma higienização do KIT, cumprindo os cuidados de limpeza;
5. No ato de entrega do kit Informático, o mesmo será verificado pela Equipa TIC;
6. O KIT terá que ser entregue pelo encarregado de educação, ou o aluno quando maior
de idade, pois irá preencher um documento que comprova esta mesma devolução;
7. A falha em devolver os equipamentos em bom estado ou em devolver, de todo, o
conjunto ou parte dos bens e equipamentos resultará no accionamento de
obrigações contratualmente previstas por perda ou detioração dos bens e
equipamentos de acordo com o Auto de entrega e legislação do Comodato;
8. Nos dias calendarizados para a entrega, o encarregado de educação deverá dirigir-se
à sala de entrega dos equipamentos cumprindo todas as normas de higiene e
segurança;
9. Para que este processo decorra da melhor forma e em segurança, os prazos
calendarizados e as regras de segurança devem ser escrupulosamente respeitados,
pelo que os Diretores de Turma/Professores Titulares do 1º Ciclo estão a divulgar
junto de cada aluno/encarregado de educação a data de entrega dos respetivos KIT’s
do Programa Escola Digital.
A Diretora
Ana Paula Marques

