
 

 

 

  

 

PRÉMIO DE 
MATRÍCULA ANO LETIVO 2020/2021 

 

 

O atual estado de pandemia impõe o repensar de processos educativos, 

com a digitalização generalizada de aulas e provas de avaliação. 

 

A EPATV tem a consciência que neste momento difícil muitos alunos 

não possuem os meios tecnológicos necessários para fazer face a tais mudanças, 

e desde o início da crise diligenciou no sentido de disponibilizar equipamentos 

multimédia a todos os alunos que deles carecessem, com a reconversão e 

reaproveitamento de equipamentos da Escola. 

Esta situação só veio acelerar o projeto da EPATV em cada vez mais, 

apostar numa sociedade baseada no conhecimento, assente na inovação e 

qualificação de uma forma inclusiva que oferece as competências para participar 

nas oportunidades que são criadas pelas novas tecnologias, alinhando-se, assim, 

com as políticas nacionais e europeias. 

 

Neste sentido, e com o mesmo espírito de missão e solidariedade, a 

EPATV irá oferecer a todos os seus novos inscritos no ano letivo de    

2020/2021 um tablet iPad para que todos os alunos tenham acesso a 

ferramentas de colaboração em ambientes digitais que promovam a inovação 

do processo ensino-aprendizagem, estimulem a criatividade e a inovação, 

permitam o acompanhamento à distância como complemento da sala de aula e 

o trabalho colaborativo online, aproximando as novas gerações aos novos 

paradigmas da vida em sociedade e do mundo do trabalho.   

 

Faz a tua matrícula na EPATV e ganha o teu tablet iPad! 



 

 

 

  

 

A oferta em apreço rege-se pelo seguinte Regulamento: 

 
REGULAMENTO PRÉMIO DE 

MATRÍCULA ANO LETIVO 2020/2021 
 

1. Objeto 

1.1. O prémio consiste na oferta de um iPad (equipamento tablet da 

marca Apple). 

 

2. Requisitos de Elegibilidade 

2.1. Podem usufruir da presenta oferta os alunos que procedam à sua 

matrícula, pela primeira vez, nos cursos/ciclo ministrados pela Escola 

Profissional Amar Terra Verde, para o ano letivo de 2020/2021. 

2.2. Os alunos deverão apresentar o seu Cartão de Cidadão no momento 

de matrícula. 

2.3. No caso de cancelamento de matrícula, a Amar Terra Verde, Lda. 

reserva-se o direito de exigir judicialmente a devolução do prémio. 

 

3. Calendário 

3.1. A oferta decorrerá entre as datas de 1 de junho e 10 de setembro de 

2020.  

 

4. Entrega do Prémio 

4.1. O prémio será entregue no dia 28 de setembro de 2020, a confirmar. 

 

5. Responsabilidade 

5.1. Isenção de responsabilidade: Amar Terra Verde, Lda., não se 

responsabiliza pela perda, roubo ou destruição do premio, uma vez 

entregue. 

 


