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Agrupamento de Escolas de São João da Pesqueira 
 

 

Rubrica E.E/aluno, se maior 

de idade 

 

PROGRAMA ESCOLA DIGITAL 

empréstimo de kit computador e kit conectividade a título gratuito 
 

DECLARAÇÃO DE RECUSA 
  

Atribuir os equipamentos e serviços de conetividade da Escola Digital aos alunos é o melhor meio para 

assegurar que dispõem das condições necessárias para participarem nas atividades do ensino digital. 

Desta forma, se um aluno/EE se recusar receber os equipamentos, a escola deverá, em primeiro lugar, 

procurar entender a razão da recusa e, se possível, resolver/esclarecer de forma a não colocar em 

causa o processo de aprendizagem do/a aluno/a. Se tal não for o caso, deverá clarificar/explicar ao 

EE/Aluno maior de idade os objetivos e vantagens de aceitar o equipamento, prestando todo o apoio 

necessário. 

 

O AE/EnA deverá manter um registo destas situações por forma a justificar os alunos sem equipamentos 

e conetividade da Escola Digital atribuídos. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

No dia ___/ ___/ _______, na sede do Agrupamento de Escolas de São João da Pesqueira, sita na Rua 

João Manuel Fernandes de Oliveira, n.º 5, 5130-357 – São João da Pesqueira,  o Encarregado de 

Educação/Aluno (se maior de idade)  __________________________________ com o NIF ___________, 

titular do cartão de cidadão n.º _____________ - ____, do aluno _________________________________ 

matriculado neste Agrupamento, a frequentar a turma ___ do ___ ano, do ___ ciclo do ensino ______ 

(básico/ secundário), com morada em _________________________________________________, com o 

NIF ____________, titular do cartão de cidadão n.º ____________ - ____, beneficiário de (coloque uma X 

na opção correta): 

□ Escalão A da Ação Social Escolar 

□ Escalão B da Ação Social Escolar 

□ Escalão C da Ação Social Escolar 

□ Sem escalão da Ação Social Escolar 

 

DECLARA que RECUSA a atribuição do Kit Computador e Conectividade, do Programa 

Escola Digital a título de Comodato (empréstimo), que inclui os seguintes bens/equipamentos 

descritos: Computador portátil, Mochila, Headsets (auscultadores com microfone), Hotspot (router), Cartão SIM 

dados móveis. 
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Agrupamento de Escolas de São João da Pesqueira 
 

 

Rubrica E.E/aluno, se maior 

de idade 

 

 
 

Prestando a(s) seguinte(s) justificação/motivo para a recusa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TIPOLOGIA DO EQUIPAMENTO RECUSADO: 

 

□ PC tipo I (1.º ao 4.º ano) 

□ PC tipo II (5.º ao 9.º ano) 

□ PC tipo III (10.º ao 12.º ano) 

 
DECLARA AINDA QUE (colocar uma X): 

 

□ A Equipa de Suporte ao Programa Escola Digital, esclareceu de forma clara que a aceitação do 

KIT seria importante para o processo de aprendizagem do aluno(a). 
 

 
 

DIREITOS DOS TITULARES DE DADOS PESSOAIS E DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 
 

O Encarregado de Educação/Aluno, se maior de idade, sendo titular dos dados pessoais constantes do 

presente  auto  de  entrega  de  bens  ou  equipamentos  informáticos  autoriza  expressamente  a  que  os 

mesmos sejam objeto de recolha, utilização, registo e tratamento, ao abrigo da alínea a) do n.º1 do art.6.º 

do Regulamento Geral sobre Proteção de Dados (RGPD), para efeitos de monitorização, verificação, 

controlo e avaliação no quadro da implementação dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento 

(FEEI)  e  respetivo  reporte  à  Comissão  Europeia  e  restantes  entidades  envolvidas,  no  âmbito  dos 

respetivos projetos comunitários financiadores e sempre que solicitado pelas autoridades nacionais e 

comunitárias legalmente competentes, no âmbito das quais também podem ser solicitados comprovativos 
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Agrupamento de Escolas de São João da Pesqueira 
 

 

de matrícula e da condição de beneficiário do escalão de Ação Social Escolar identificado no proémio 

pelas mesmas autoridades. 

 

SIM, ACEITO que os meus dados pessoais e se aplicável, os do meu educando sejam objeto de 

recolha, utilização, registo e tratamento. Para os efeitos indicados no presente documento. 
 

O Encarregado de Educação, enquanto titular(es) dos dados pessoais, tem o direito de solicitar o acesso 

aos dados pessoais que lhe digam respeito ou ao do respetivo educando, se aplicável, à sua retificação ou 

o seu apagamento, ou à limitação de tratamento, bem como, ao direito de portabilidade dos dados, sem 

prejuízo das restantes disposições legais previstas no RGPD e na Lei n.º 59/2019, de 8 de agosto, 

nomeadamente, a obrigação de conservação dos dados pessoais decorrente de obrigações de direito 

nacional e comunitário. 

 
Por favor, confirme que rubricou as folhas frente e verso no canto superior. 

 

 
 
 
O encarregado de 

educação / Aluno, se 

maior de idade 

 
 
 
 

(assinatura legível) 
 

            /            /   

 
 

 
Elemento da Equipa 

de Suporte ao 

Programa Escola 

Digital/Equipa PTE 

 

 
Cargo:    

 
 
 
 

(assinatura legível) 
 

            /            /   

 


