
 

 

 
 
 

Exmºs Srs Encarregados de Educação, 

 

À semelhança do que tem acontecido em anos anteriores, o colégio está a organizar a compra das calculadoras gráficas para 

todos os alunos interessados. 
 

Os quatro modelos disponíveis para encomenda da marca Casio são: 
           

 

        

FX-9750 GII      FX-9860 GII SD                     FX-CG 50     

 

 

 

O procedimento para aquisição da máquina é o seguinte: 

- Pagamento de 50 % do valor da máquina no momento de encomenda (a fazer na secretaria até dia 9 de 

novembro); 

- Restante pagamento no ato de entrega do equipamento. 
 

Agradecemos que preencha o destacável, indicando se pretende ou não a máquina, entregando-o na secretaria no momento 

do primeiro pagamento ou, se não quiser adquirir, ao professor de Matemática. 
 

É de relembrar que o levantamento e o segundo pagamento do equipamento devem ser efetuados na secretaria, após o aviso 

da receção dos equipamentos. 
 

Nota: É possível efetuar o pagamento total no momento da encomenda. 

 

Sem outro assunto, subscrevo-me atenciosamente, 

                
 (Rita Várzea da Silva) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------- 
 
Eu, ________________________________________________________________ Encarregado de Educação do(a) aluno(a) 

_____________________________________________________________, número ____ da turma ____ com o número 

mec.__________, estou/ não estou (riscar o que não interessa) interessado(a) em adquirir, através do colégio, 
 

a calculadora gráfica CASIO FX-9750 GII, no valor máximo de 67,5€ (indicada apenas para a disciplina de MACS); 

a calculadora gráfica CASIO FX-9860 GII, no valor máximo de 99€; 

a calculadora gráfica CASIO FX-CG50, no valor máximo de 119€. 
 

No ato da encomenda será pago: 

50% do valor da máquina, que perfaz a quantia de _________€. 

100% do valor da máquina, que perfaz a quantia de _________€. 
 

O Encarregado de Educação _______________________ 

Data: ____/____/2018 
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