
O QUE É O PROGRAMA DA ESCOLA DIGITAL?

“O  programa  da  Escola  Digital  assenta  em  quatro  pilares  (equipamentos,
conectividade, capacitação dos professores e recursos pedagógicos digitais), dos
quais aqui se destacam o acesso a equipamentos e a conectividade.

São distribuídos 2 kits pelos beneficiários: 

O kit do computador onde importa referir que há três modelos de equipamento
que variam consoante o nível de ensino que o/a aluno/a frequenta.

O kit da conectividade que permite o acesso à internet  e que  está ajustado a
uma utilização responsável em contexto educativo”.

Assim:

1 -  O Encarregado de Educação obriga-se a zelar pela conservação dos bens e
equipamentos que lhe são cedidos por empréstimo, devendo restituí-los no fim
do período (4º, 9º, 12º anos ou nas transferências de escola) nas condições que
resultam  de  um  uso  responsável  e  prudente,  sob  pena  do  acionamento  de
obrigações  contratualmente  previstas  por  perda  ou  deterioração  dos  bens  e
equipamentos.

2.-.Os Encarregados de Educação devem utilizar o E-mail 
luis.lourenco@aearibeiro.edu.pt para reportar qualquer situação referente aos 
equipamentos cedidos a título de empréstimo aos alunos do agrupamento de 
escolas.

3 – No que respeita ao ano letivo de 2021/2022, uma vez terminado, cabe aos 
Encarregados de Educação de todos os alunos que terminam o 4º, 9º e 12º anos 
de escolaridade devolver os equipamentos cedidos a título de empréstimo.

Para isso,  devem dirigir-  se  à  secretaria  da escola sede dentro do horário  de
atendimento com:

• Computador  (sem palavra passe e com carga suficiente para que sejam
feitas verificações de funcionamento) + cabo carregador. Devem reportar
eventuais danos causados;

• Router (com  carga  suficiente  para  que  sejam  feitas  verificações  de
funcionamento)  +  cartão  SIM com  os  respetivos cabos  de  ligação  e
adaptador;

• Mochila de transporte cedida;

• Auscultador (se estiver em bom estado de funcionamento).
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Devem ainda remover totalmente os dados pessoais antes da devolução 
(reposição de fábrica):

1. Abrir menu “Iniciar”;
2. Selecionar a aplicação “Definições”;
3. Clicar em “Atualizações e Segurança”;
4. Clicar em “Recuperação”;
5. Escolher a opção “Repor este PC”;
6. Abre-se uma janela de seleção; escolher a opção de reposição “Remover 

tudo para reinstalar completamente o Windows”.
Atenção:

 Executar todos os tipos de restauro sempre com a fonte de alimentação ligada.

O  equipamento  deverá  ser  devolvido  limpo  e  higienizado  e  devem  reportar
pessoalmente eventuais danos causados.

No  momento  da  devolução  será  feita  uma  verificação  geral  na  presença  do
Encarregado  de  Educação  sujeita  posteriormente  a  uma  verificação
pormenorizada pelos serviços escolares. 


