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Devolução dos KIT’s escola Digital 2021/2022 

A devolução dos kit’s (computador portátil e respetiva caixa, auscultadores com microfone, 
mochila, hotspot e cartão SIM) deverá ocorrer nas seguintes situações: 

1. Alunos que concluem o 4.º ano de escolaridade (computadores Tipo I); 
2. Alunos que concluem o 9.º ano de escolaridade (computadores Tipo II); 
3. Alunos que concluem o 12.º ano de escolaridade (computadores Tipo III); 
4. Alunos que não continuarão matriculados nesse agrupamento de escolas/escola não agrupada 

no próximo ano letivo (computadores do Tipo I, no caso de alunos do 1.º ciclo do ensino básico; 
computadores do Tipo II, no caso de alunos do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico; computadores 
do Tipo III, no caso de alunos do ensino secundário); 

5. Docentes que terminam funções nesse agrupamento de escolas/escola não agrupada no 
presente ano letivo (computadores Tipo III). 

  
A devolução dos KIT’s Escola Digital Alunos decorrerá: 

Para as turmas e alunos do 9º ano nos dias 1 e 4 de julho,  entre as 09.00h e as 12.00 h  e entre 

as 14.00h e as 17.00h, na sala B1 da EB Alembrança,  com o seguinte atendimento prioritário 

de Encarregados de Educação: 

Dia 1 de julho de 2022 – Manhã - Turmas A e B 
Dia 1 de julho de 2022 – Tarde - Turmas C e D 
Dia 4 de julho de 2022 – Manhã - Turmas E e F 
 
Para as turmas e alunos do  4º ano nos dias 6 e 7 de Julho de 2022, entre as 09.00h e as 12.00 

h  e entre as 14.00h e as 17.00h na sala B1 da EB Alembrança, com o seguinte atendimento 

prioritário de Encarregados de Educação e alunos:  

Dia 7 de Julho de 2022 - manhã  - Turmas da EB Alembrança   

Dia 7 de Julho de 2022 - tarde  - Turmas da EB Feijó nº1  

Dia 8 de Julho de 2022 - manhã - Turmas da EB Vale Flores  

Dia 8 de Julho de 2022 - tarde – Turmas da EB Feijó nº2  

 

Para as turmas e alunos do 12º ano nos dias 11, 12 e 15 de Julho entre as 09.00h e as 12.00 h  

e entre as 14.00h e as 17.00h na sala B1 da EB Alembrança,  com o seguinte atendimento 

prioritário de Encarregados de Educação e alunos 

Dia 11 de Julho de 2022 - manhã – Turmas 12º A1, 12º B1  

Dia 11 de Julho de 2022 – Tarde - Turmas 12ºA2, 12º A3 

Dia 12 de Julho de 2022 – manhã – Turmas  12º A4,  

Dia 15 de Julho de 2022 – manhã - 3º Ano de Cursos Profissionais 

 

No ato de entrega deverão ser portadores do auto de cedência inicial. 

 

AERC- Feijó em 28/06/2022 

O Diretor 

 


