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 O dever de devolução do kit (computador portátil, auscultadores com microfone, mochila, 

hotspot e cartão SIM) do programa Escola Digital é do encarregado de educação. 

 

1) A quem se destina 

Esta devolução aplica-se aos alunos nas seguintes situações: 

• Alunos que concluem o 4º ano de escolaridade (computadores Tipo I); 

• Alunos que concluem o 9º ano de escolaridade (computadores Tipo II); 

• Alunos que irão mudar de Agrupamento de Escolas; 

 

2) Datas 

A entrega dos kits ocorrerá nas seguintes datas, das 9h30 às 17h00: 

 

• 27 e 28 de junho – Alunos do 9º ano de escolaridade: 

• 27/06 – 9ºA; 9º B; 9º C 

• 28/06 – 9ºD; 9ºE; 9ºF; 9ºG 

 

• 4 a 6 de julho – Alunos do 4º ano de escolaridade: 

• 4/07-EB Amadeo Souza Cardoso; EB Luís Van Zeller de Macedo; EB Freixo Cima 

• 5/07 -EB Torreira; EB Vila Caiz; EB Acácio Lino  

• 6/07 –EB Mancelos; EB Lama; EB S. Comba 

 

3) Identificação do espaço 

Os kits serão entregues pelo encarregado de educação, na Escola sede do Agrupamento de Escolas 

Amadeo de Souza-Cardoso, Amarante, sita na Rua Comendador José Abreu, n.º 189. 

 

4) Elementos do kit Escola Digital a devolver: 

Antes da entrega deverá ser efetuada, dentro do possível, uma higienização mínima dos equipamentos, 

cumprindo os cuidados de limpeza apropriados aos equipamentos. 

• Computador; com a indicação das palavras-passe de acesso ao computador ou de início de sessão. 

Devem ser removidos os dados pessoais, programas instalados pelo utilizador, eventuais contas 

de acesso (como contas Microsoft ou outras), e ficheiros de autoria do utilizador. De 

preferência deverá executar as instruções da página em anexo "Remoção total de dados 

pessoais”. 

• Hotspot (exceto nos modelos que contém modem interno para a rede móvel); 

• Cartão SIM completo (com respetiva moldura onde se localiza o PIN e PUK); 

• Auscultadores; 

• Mochila; 

• Contrato de Comodato relativo à cedência de equipamento 
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5) Procedimento de verificação do estado do equipamento 

No ato de entrega, o responsável da escola pela recolha do equipamento realizará as seguintes ações: 

• Verificação do estado geral físico de cada equipamento recolhido (computador e respetivo 

carregador, hotspot e respetivo carregador e cartão SIM); 

• Verificação do movimento de abertura/fecho do computador; 

• Verificação do acesso ao conteúdo do disco; 

• Verificação do estado do ecrã do equipamento; 

• Registo de eventuais anomalias que sejam reportadas pelo utilizador do equipamento; 

• Verificação do número de série e do número de imobilizado de cada equipamento constituinte 

do kit. 

 

Nota: Solicita-se que os equipamentos sejam entregues acondicionados nas caixas de origem (caso 

tenha sido entregue) e dentro da respetiva mochila, tal como foram entregues pelo Agrupamento. 

Caso seja de todo inviável a devolução do equipamento nas datas definidas, deve o(a) Encarregado(a) de 

Educação avisar previamente o AEASC e agendar uma nova data através do número 255420110 

 
 
 

 

Amarante, 06 de junho 2022 
 

 O Diretor 

(Joaquim Artur Pereira Correia) 
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Remoção total de dados pessoais 

 

Abrir menu Iniciar       ; 

 

Selecione a aplicação  ; 

 

Clique em Atualizações e segurança  

 

Clique em Recuperação  

 

Escolher a opção Repor este PC/introdução. 

Abre-se uma janela de seleção; 

 escolha aqui a opção de reposição Remover tudo para reinstalar completamente o Windows. 

       OBS: Execute todos os tipos de restauro sempre com a fonte de alimentação ligada. 


