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Emitida por: Diretora do Agrupamento 

Em:  16 abril de 2020 

Para conhecimento de: 

• Pais e Encarregados de Educação. 

Assunto: Esclarecimento – cedência a título de empréstimo de tablets e computadores portáteis 

A Câmara Municipal de Matosinhos (CMM) irá ceder a título de empréstimo, e mediante a celebração de um 

contrato de comodato entre a CMM, Diretora do AEP e os Encarregados de Educação, tablets, computadores 

portáteis e routers aos alunos de todas as escolas do concelho. 

Para o Agrupamento de Escolas de Perafita (AEP) serão disponibilizados 25 equipamentos por cada Escola Básica 

de 1º ciclo e 30 computadores portáteis para alunos do 3º ciclo. 

Para a cedência a título de empréstimo serão aplicados os seguintes critérios:  

a) O planeamento pedagógico do professor titular para articulação com o aluno durante o 3.º período pressupõe e 

beneficia da utilização deste equipamento;  

b) O agregado familiar não dispõe de qualquer equipamento tecnológico que permita acompanhar atividades à 

distância (computador, tablet, portátil, smartphone, smart tv); 

 c) Aluno com escalão A ou B da Ação Social Escolar.  

Salienta-se que só poderá ser disponibilizado, no máximo, um equipamento por agregado familiar 

independentemente do número de alunos que pertencem a esse agregado.  

De acordo com os dados existentes no AEP (registo existente na ficha do aluno) e pelo levantamento das 

necessidades durante as duas últimas semanas de aulas do 2º período, está a ser feita, neste momento, uma 

avaliação de todas as situações, de modo a priorizar a entrega dos equipamentos.  

Os Encarregados de Educação dos alunos que beneficiem desta cedência serão contactados, via telefone pela 

Direção deste AEP, que lhes comunicará o procedimento de cedência a título de empréstimo destes equipamentos. 

Na presente data, o AEP ainda não tem na sua posse nenhum equipamento informático. 

 

Cuidem da Vossa Saúde!  

Fiquem bem! 

 

A Diretora, Prof.ª Mariana Espogeira 
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