
 
 

 

 

 
 

 

 

Sede: Escola Básica Professor Óscar Lopes 
Rua Dr. António Teixeira de Melo 
4450-051 Matosinhos 
 229 377 073  229 377 240 @ direcao@aeoscarlopes.org  www.aeoscarlopes.org  

 

COMUNICADO  

 

Exmo./a Sr./a Encarregado/a de Educação, 

 

Na sequência das informações veiculadas nestes últimos dias cumpre-nos esclarecer que a 

Câmara Municipal de Matosinhos irá ceder, a título de empréstimo, e mediante a celebração de um 

contrato de comodato, tablets, computadores portáteis e routers aos alunos de todas as escolas 

do Concelho, aplicando-se os seguintes critérios:  

  

a) O planeamento pedagógico do professor titular para articulação com o aluno durante o 3.º 

período pressupõe e beneficia da utilização deste equipamento; 

b) O agregado familiar não dispõe de qualquer equipamento tecnológico que permita 

acompanhar atividades à distância (computador, tablet, portátil, smartphone, smart tv); 

c) Aluno com escalão A ou B da Ação Social Escolar”; 

d) Só poderá ser disponibilizado, no máximo, um equipamento por agregado familiar 

independentemente do n.º de alunos que pertencem a esse agregado.  
 

Informamos que serão disponibilizados 25 tablets para os alunos que reúnam as condições 

acima da Escola Básica Estádio do Mar e 30 computadores portáteis para os alunos da Escola 

Básica Professor Óscar Lopes. 

  

Para a disponibilização de routers, no máximo de 40, que incluem o tráfego de 30GB/mês 

durante 3 meses,  serão aplicandos os critérios referidos para a cedência de equipamentos (alíneas 

a) e c), considerando que não têm qualquer acesso a internet e priorizando-se o ensino 

secundário e 3.º ciclo. 
 

O Agrupamento de Escolas Professor Óscar Lopes, após o levantamento das necessidades, 

encontra-se a avaliar as situações reportadas, de forma a proceder à identificação dos alunos cujo  

planeamento pedagógico dos professores, para articulação com estes, durante o 3.º período,  

 beneficia da utilização deste equipamento. 
 

Os Encarregados de Educação dos alunos que, após aplicação dos critérios, beneficiem desta 

cedência serão contactados pelo Agrupamento, que os informará da data e da hora da entrega dos 

equipamentos. 

 

Matosinhos, 17 de abril de 2020 

 

 


