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Comunicado nº 21 – 26.04.21 

PTD – Plano de Transição Digital 

 

Reiteramos e reafirmamos as informações prestadas anteriormente, nomeadamente no dia 20 de abril, 

sobre a necessidade de todos os encarregados de educação, dos alunos beneficiários dos escalões A, B 

e C que ainda não se deslocaram á escola Ginestal Machado, para regularizar a situação dos seus 

educandos, relativamente à cedência de equipamentos informáticos, que o deverão fazer para o que se 

reenvia em anexo o calendário. 

O objetivo desta vinda à escola, visa regularizar a forma de utilização dos equipamentos em causa, 

cedidos pelo MEC/DGAE, a todos os alunos com apoio da ASE e que usufruem da atribuição de escalão 

A, B e C. 

Este procedimento envolve/implica todos os encarregados de educação dos alunos que se encontram 

na situação suprarreferida, incluindo aqueles que optam por não aceitar os equipamentos.  

É necessário e imprescindível, que os encarregados de educação assinem os documentos relativos a 

este assunto, independentemente de os aceitarem ou não. 

Aproveita-se a oportunidade para reforçar a importância destes equipamentos no futuro, em que os 

mesmos se constituirão como peça fulcral do processo ensino/aprendizagem, nomeadamente para os 

alunos que estão a iniciar um novo ciclo de ensino e/ou que no próximo ano letivo, continuam os seus 

estudos no Agrupamento Ginestal Machado. O Plano de Transição Digital, a vigorar a partir do próximo 

ano letivo, implicará a utilização regular de meios digitais, pelo que todos os alunos devem ter na sua 

posse os equipamentos necessários para o efeito, como agora se disponibilizam/cedem. 

Relembra-se, que os equipamentos são cedidos aos alunos, pelo tempo em que permanecem em cada 

ciclo de escolaridade, tendo os equipamentos assistência técnica, no que diz respeito a avarias e são 

acompanhados de meios que permitem o acesso à internet de forma gratuita, para fins educativos. 

Apenas danos por utilização indevida, quebra ou avaria provocada por má utilização são da 

responsabilidade do encarregado de educação. 

Todos os equipamentos que, não forem devidamente registados e cujos documentos não forem 

devidamente assinados pelos encarregados de educação, serão devolvidos à entidade gestora deste 

Plano de apoio e não poderão ser outra vez acedidos/facultados. 

Certos da melhor compreensão e colaboração de todos. 

O Diretor 

António Pina Braz 
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Calendário para regularização do processo 

 

Hora/ 
Dia 

ABRIL 

26 27 28 29 30 

15h:00   Possível para 
qualquer 

turma, com 
marcação 

  

15h:30     

16h:00     

16h:30     

17h:00 4º ano Pereiro 
2º ano Leões 

6º ano 10º ano 12º ano Possível para 
qualquer 

turma, com 
marcação 

17h:30     

18h:00 3º ano Leões 
4º ano Leões 

7º ano 9º ano 2º ano 

18h:30     

19h:00 2º ano Sacapeito 
3º ano Sacapeito 

5º ano 8º ano 3º ano 

19h:30     

 

OBS: Outros horários, bastará telefonar para o número geral da escola Ginestal Machado – 

243.309.650). 

 


