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NORMAS PARA A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO NA SALA DE AULA 

 

À exceção das salas de Informática e TIC, os computadores das restantes salas de aula destinam-
se exclusivamente ao uso por parte dos Professores. 

Os professores deverão prestar especial atenção aos alunos que se sentam junto à mesa do 
computador e não permitir que os mesmos toquem ou acedam ao equipamento. 

Os Professores que necessitem de usar o videoprojetor ou o quadro interativo existente na sala 
de aula, têm que requisitar o respetivo comando na reprografia ou ao assistente responsável 
pelo setor. 

Em caso de dificuldade na ligação do videoprojetor ou do quadro interativo, o(a) Professor(a) 
deverá solicitar que o(a) assistente de serviço chame um dos elementos pertencentes à equipa 
TIC1. 

Não deverão ser retirados ou trocados quaisquer cabos ligados ao computador, sejam estes 
elétricos, de dados, som ou outros. 

Não deverá ser mudada a disposição da mesa do computador na sala de aula. 

Os Professores são responsáveis durante o tempo de uso da sala de aula, por todo o material 
informático aí existente. 

Os Professores deverão no final da utilização do equipamento informático, encerrar o 
computador, desligar o videoprojetor e entregar o comando onde o requisitaram. 

No caso de identificarem algum problema/avaria devido a falha de material ou mau uso, 
deverão informar o(a) assistente de serviço e preencher um registo de participação de 
problema/avaria que se encontra na secção de formulários eletrónicos do portal do 
agrupamento. Posteriormente enviar o formulário de problema/avaria para o seguinte 
endereço de correio eletrónico: 

• tic@aemariofonseca.pt 

Qualquer instalação de Software adicional para uso pedagógico, deverá ser solicitada a um dos 
membros da equipa TIC1, ou através do envio de uma mensagem de correio eletrónico para o 
seguinte endereço: 

• tic@aemariofonseca.pt 

O(a) Professor(a), logo que termina a aula, deverá sempre verificar se as portas e janelas da sala 
de aula se encontram fechadas, para evitar entradas não desejadas e problemas posteriores. 

Com a colaboração de todos tentaremos manter os equipamentos em perfeitas condições de 
funcionamento. 

A Equipa TIC 

 
 

1 Membros da Equipa TIC: Manuel Morais, Hélder Cimodera, Manuel Carneiro, Raul Silva, Liliana Batista, Júlio Silva 


