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No âmbito do Plano de Transição Digital procedeu-se à entrega temporária e gratuita de um 

portátil e de equipamento de conexão à internet. Estes equipamentos são cedidos a título 

gratuito – empréstimo - com a obrigação de restituição. 

Os equipamentos cedidos destinam-se a ser utilizados, exclusivamente, para fins do processo 

de ensino e aprendizagem do Aluno e término na data de conclusão do ciclo de estudos que o 

Aluno frequenta no momento da cedência. 

O Encarregado de Educação/Aluno obriga-se a zelar pela conservação dos bens e equipamentos 

que lhe são cedidos por comodato (empréstimo), devendo restituí-los no fim do período 

indicado nas condições que resultam de um uso responsável e prudente, sob pena do 

acionamento de obrigações contratualmente previstas por perda ou deterioração dos bens e 

equipamentos. 

A instalação ou cópia de programas ou aplicações informáticas (software) no equipamento 

informático é expressamente proibida, salvo tratando-se de instalação ou cópia de software 

exclusivamente para fins do processo de ensino e aprendizagem e desde que previamente 

fornecido e/ou autorizado pelo Ministério da Educação e/ou pelo/a Diretor/a do Agrupamento. 

A instalação ou remoção de partes ou componentes (hardware) do equipamento é 

expressamente proibida. 

O Encarregado de Educação/Aluno está autorizado a deslocar os equipamentos para fora da 

morada da sua residência ou domicílio, exclusivamente para fins relacionados com o do 

processo de ensino e aprendizagem e bem assim nas situações em que sejam previamente 

autorizados pelo Ministério da Educação ou pelo/a Diretor/a do Agrupamento. 

O Encarregado de Educação/Aluno obriga-se a comunicar imediatamente ao Agrupamento de 

Escolas a perda ou o roubo dos bens ou equipamentos. 

O Encarregado de Educação/Aluno obriga-se, ainda, a suportar todas as despesas devidas pela 

recuperação dos bens ou equipamentos sempre que os danos advenham de mau uso ou 

negligência na sua conservação. 

É vedada ao Encarregado de Educação/Aluno a possibilidade de subcomodatar ou locar os bens 

ou equipamentos objeto cedido a terceiros.  

 

  



Instalação do Sistema no computador Portátil 

 

A primeira vez que os computadores são ligados, podem ainda não ter o sistema configurado, 

pelo que devem ser seguidos os passos ilustrados nas imagens que se seguem, clicando nas 

opções que aparecem selecionadas na imagem e/ou nas opções onde se encontra o cursor do 

rato em cima e/ou opções marcadas com uma elipse vermelha: 
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