
 

INFORMAÇÃO 

Caríssima Comunidade Escolar 

O Agrupamento de Escolas Patrício Prazeres começará, a partir desta semana, a entregar, a título 

de empréstimo, equipamentos informáticos aos alunos do nosso agrupamento. Aquando da entrega do 

equipamento, o(a) encarregado(a) de educação do(a) aluno(a) assinará uma declaração de 

responsabilidade, comprometendo-se à boa utilização do mesmo, assim como, à entrega do respetivo 

aparelho no final do ano letivo. 

Visto que os equipamentos que conseguimos angariar não serão suficientes para as necessidades 

existentes, tivemos de proceder a critérios de seleção, para definir uma lista de seriação. 

Assim, os critérios definidos pelo nosso Agrupamento de Escola são, por esta ordem: 

1. Possuir internet em casa; 

2. Ser aluno do Escalão A da Ação Social Escolar; 

3. Ser aluno do Escalão B da Ação Social Escolar; 

4. Pertencer a um agregado familiar numeroso, com várias crianças em idade escolar. 

Além dos critérios acima, decidiu-se também que os alunos do 1ºciclo da Escola Rosa Lobato 

Faria serão os primeiros a beneficiar deste empréstimo, uma vez que os portáteis angariados pela 

Associação de Pais da Escola Rosa Lobato Faria, serão distribuídos primeiramente. Estes 

equipamentos são fruto de um donativo angariado pela referida associação, em parceria com a 

empresa “Stone”, a quem, desde já, o Agrupamento de Escolas Patrício Prazeres agradece o ato 

benemérito, numa altura tão difícil para todos, mas em especial para as famílias mais carenciadas. 

Contudo, pensamos que posteriormente, e em função do equipamento angariado, conseguiremos ir 

mais além e chegar também aos outros alunos das nossas escolas. 

O(A)s encarregado(a)s de educação do(a)s aluno(a)s selecionados serão contactados pela 

direção da escola, a fim de procederem ao levantamento do equipamento informático. 

Agradeço a máxima compreensão de todos, deixando o compromisso que continuaremos a 

enveredar esforços para conseguir chegar a todos os alunos do nosso Agrupamento, reforçando o 

apelo para que apareçam mais parceiros que nos ajudem nesta árdua tarefa. 

Esperando encontra-los a todos de saúde plena, reforço o compromisso sério que temos de 

ter connosco e com os outros, em termos de proteção individual e coletiva, para o mais breve 

quanto possível, voltarmos à normalidade pretendida e derrotarmos o malfadado vírus.   

Até breve! 

 

Lisboa, 28 de abril de 2020                                     

O Diretor  


