
 
 
 
 
 
 
 
 

AEMM - Informações sobre o levantamento dos kits da Escola Digital 
 

• O auto de entrega é assinado pelo e.e. quando o aluno é menor; 

• O auto de entrega é assinado pelo aluno quando este for maior de idade; 

• O e.e. ou o aluno, quando maior, deverá vir, obrigatoriamente, acompanhado pelo 
documento de identificação (cartão de cidadão, autorização de residência, 
passaporte, …); 

• Se o e.e. não puder deslocar-se à escola pode delegar numa terceira pessoa (maior 
de idade), desde que este se faça acompanhar do seu documento de identificação 
e uma cópia do documento de identificação do e.e., por uma declaração de 
delegação de poderes para esse efeito, assinada e datada pelo encarregado de 
educação (essa declaração será arquivada pelo Agrupamento de Escolas) - Ficheiro 
em anexo; 

 

• E.E que não possam comparecer nos dias estipulados, poderão levantar o kit até 5 
dias úteis, entre as 16h30 e as 17h (máximo de 6 atendimentos), na biblioteca da 
ESMM; 
Após terminar esse prazo sem que o E.E. venha fazer o levantamento, o kit será 
atribuído a outro aluno; 

 

• E.E. que recusem o kit informático, este será atribuído a outro aluno; 
 

• Aos alunos que este ano letivo, foram alvo de sanções disciplinares, não serão 
atribuídos kits informáticos (2022/2023); 

 

• O horário para o apoio informático prestado pela escola encontra-se afixado na 
portaria da Escola Secundária de Mem Martins (entre as 14h e as 16h); 

 

• Alunos que não constam na lista, esta situação pode dever-se a falta de NIF, alunos 
que não devolveram os kits informáticos no final do 4º ano ou 9ºano, alunos que 
são repetentes e que lhes foi atribuído em anos letivos anteriores, e.e. que 
recusaram kits, alunos com procedimentos disciplinares (2022/2023), alunos que 
ainda não se encontravam matriculados durante o processo de associação dos kits 
ao nome do  aluno; 

 

• A prioridade para a entrega dos kits segue a seguinte ordem: Escalão A, Escalão B, 
Escalão C, sem escalão. Contudo, o stock do escalão A,B, e C não é o mesmo dos 
alunos sem escalão, pelo que a prioridade de entrega depende do stock existente; 

 

• A atribuição de kits a todos os alunos está limitada ao stock existente;  
 

• Os kits são compostos por : mochila, auscultadores, pc+carregador; hotspot + cabo; 
cartão SIM; 

• O levantamento do kit é efetuado na biblioteca da ESMM; 

Sede: Escola Secundária de Mem Martins 
Escola Básica Maria Alberta Menéres; Escola Básica nº 2 de Mem Martins; Escola Básica nº 1 da Serra das Minas 

 



• Danos que advenham  do mau uso ou negligência na conservação do equipamento, 
e.e. ou o aluno quando este é maior de idade, obriga-se a suportar todas as 
despesas devidas pela recuperação dos bens ou equipamentos. 

• A criação de seguro para os equipamentos é uma decisão da inteira 

responsabilidade do e.e. ou do aluno quando este é maior de idade, sendo esse 

processo independente de todo e qualquer serviço prestado pela escola. 
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