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OF/174/SEMED/CIRC/2014                              Cascavel, 04 de dezembro de 2014 

 
Prezados (as) Senhores (as) 
Diretores (as) de Escolas 
 

 

Assunto: Doação de Netbooks 

 

 

 

Conforme Ofício Circular 163/GAB/SEMED/2014 seguem as orientações 

para entrega dos Netbooks aos alunos, que concluem o 5º ano do Ensino 

Fundamental, com efeito de doação definitiva, por meio do Programa Escola.com 

através de baixa no tombamento do Patrimônio Público. 

Encontra-se disponível no Portal do Município, no link da Secretaria de 

Educação, item 35 (Escola.com) o Termo de Doação que deverá ser utilizado para 

efetivar as doações.  

O diretor/secretário deverá preencher todos os campos e verificar as 

informações antes de imprimir as 3 (três) vias, uma vez que se for inserida 

informação errada, terão que ser preenchidos todos os campos novamente. 

Para melhor desempenho recomenda-se abrir o formulário com navegador 

Mozzila Firefox ou Internet Explorer.  

Antes de concretizar a doação, o diretor deverá certificar-se que o aluno 

atende os requisitos previstos na Lei nº 5.950/2011 e no Decreto nº 10.388 de 27 

de janeiro de 2012, quais sejam:  

 

 Somente receberão a doação do equipamento os alunos do 5º ano 

que estiverem matriculados na escola até o início do segundo 

semestre letivo do ano em curso (21/07/2014);   

 

 Os alunos que forem matriculados por transferência da rede privada 

de ensino ou de outros municípios e estados, no 5º ano, após o início 

das aulas do segundo semestre (22/07/2014), receberão o 
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equipamento para o trabalho em sala de aula, devendo o mesmo 

permanecer na escola ao término do ano letivo, não sendo doado; 

 

 Os alunos concluintes do quinto ano do Ensino Fundamental 

receberão a doação definitiva do equipamento ao término do ano 

letivo. 

 

     Em caso de dúvidas entrar em contato com a servidora Irene, ramal 

2839, do Setor de Informática da SEMED. 

 

 

 

         Atenciosamente,  

 

 

 

 

VALDECIR ANTONIO NATH  
Secretário Municipal de Educação 

 

 


