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Devolução do Kit Escola Digital 
(Computador+ Hotspot + cartão Sim + Auscultadores + Mochila) 

 

Caro Encarregado de Educação 

 A devolução dos equipamentos do kit Escola Digital é feita por todos os alunos beneficiários do 

mesmo que, neste ano letivo, terminem o 4º, 9º e 12.º ano e, também, por todos os alunos de outros 

anos de escolaridade que pretendam transferência para outro agrupamento. 

A devolução dos equipamentos será feita na escola Secundária Dr.ª Laura Ayres, entre os dias 11 e 

15 de Julho (ver grelha abaixo), no Bloco C, onde estará uma equipa responsável para proceder à 

verificação e recolha dos equipamentos.  

Os equipamentos terão de ser devolvidos pelo Encarregado de Educação do aluno, ou seu 

representante legal, conforme constante no contrato de comodato. 

Para a boa devolução dos kits, por favor, que verifique que dispõe de todos os seus elementos: 

• Computador portátil; 

• Hotspot (e caixa) e cabo de ligação USB (exceto nos modelos que contém modem 

interno para a rede móvel); 

• Cartão SIM (com respetivo cartão e envelope onde se localiza o PIN e PUK); 

• Mochila; 

• Carregador/transformador + Cabo de alimentação. 

Relembramos que: 

• De acordo com o disposto nos contratos de comodato, a reposição de eventuais elementos em 

falta é da responsabilidade do utilizador do kit escola digital. 

• No caso do equipamento se encontrar danificado, este será enviado para reparação nos serviços 

indicados pelo Ministério da Educação, sendo da responsabilidade do Encarregado de Educação 

do aluno quaisquer encargos daí advindos. 

• A não devolução dos equipamentos levará à comunicação do facto às autoridades. 

No ato de recolha, a equipa responsável irá proceder às seguintes ações:  

1. Inspecionar o estado geral físico de cada equipamento recolhido (computador e respetivo 

carregador, hotspot e respetivo carregador e cartão SIM); 
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2. Verificar se é possível efetuar o movimento de abertura/fecho do computador e ligar o 

equipamento até ser apresentada a página de login e o estado do ecrã do equipamento; 

3. Questionar o encarregado de educação, aluno ou docente sobre eventuais problemas com 

os equipamentos e, em caso afirmativo, proceder ao respetivo registo; 

4. Verificar se o número de série e o número de imobilizado de cada equipamento está legível; 

Os alunos com provas e exames nacionais e provas de aptidão profissional (PAP), podem devolver o 

KIT Escola Digital no dia 18 de julho, entre as 09h00 e as 17h00. 

 Para o esclarecimento de eventuais dúvidas, solicitamos que nos contacte através do e-mail: 

pte@esla.edu.pt 

Cronograma 
 

Turmas Data Hora 

9.º G e 4.º A 11 de Julho 9h00 -11h00  

9.º D e 4.º B 11 de Julho 11h00 - 12h30 

9.º E 11 de Julho 14h30 - 16h30 

9.º A e 4.º E 12 de julho 9h00 -11h00  

4.º C e 4.º D 12 de julho 11h00 – 12:30  

9.º F 12 de julho 14h30 - 15h30 

12.º A, 12.º D/D1 13 de Julho 9h00 -11h00  

9.º B 13 de Julho 11h00 – 12:30  

Alunos que vão pedir transferência 
Outras situações 

13 de Julho 14h30 - 15h30 

12.ºC 13 de julho 15h30 - 16h30 

Emp –Rest/bar e 12G 14 de Julho 9h00 – 10h00 

12H e 12I/I1 14 de Julho 10h00 – 12h30 

12J/J1 e 12.º B 14 de Julho 14h30 - 16h30 

12.º E e 12º F 15 de Julho 9h00 – 10h30 

9.º C e Alunos que vão pedir transferência 
Outras situações 

15 de Julho 14h30 – 16h30 
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