
ESCOLA 

Utilização dos computadores portáteis

I – Utilização pessoal ou profissional por professores e alunos

Professores e alunos têm à sua disposição computadores portáteis para uso fora, ou 

dentro, da sala de aula, mediante uma requisição de equipamentos entregue na reprografia 

às funcionárias responsáveis pelos mesmos.

Assim, o utilizador tem como obrigação:

1- Requisitar os equipamentos na reprografia, mediante preenchimento de uma 

requisição elaborada para o efeito (existem modelos diferentes para fora ou dentro da 

sala de aula); 

2- Os alunos no momento da requisição deverão deixar o respectivo cartão de 

estudante; 

3- Zelar pelo bom estado de conservação do equipamento;

4- Informar a funcionária respon

a. Os equipamentos possuam qualquer anomalia;

b. Haja necessidade de adicionar, remover ou actualizar programas ou 

aplicações. 

5- Ser responsável pelo equipamento, devolvendo

6- Só é permitido, em qualquer circunstância, 

espaço escolar, mediante autorização expressa do Conselho Executivo e perante o 

preenchimento do termo de responsabilidade pelos docentes ou pelos encarregados 

de educação no caso de alunos. Neste caso o material tem de se

acordado e nas devidas condições de conservação

7- Aquando da entrega dos equipamentos o requisitante e a funcionária 

responsável deverão assegurar

8- A utilização do material, por parte de outras pessoas que não a 

da inteira responsabilidade de quem requisitou o computador;

9- O uso abusivo do material poderá l

10- Quando o equipamento for, comprovadamente, danificado pelo requisitante ou 

com o consentimento deste, a sua repa
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Utilização pessoal ou profissional por professores e alunos 

Professores e alunos têm à sua disposição computadores portáteis para uso fora, ou 

dentro, da sala de aula, mediante uma requisição de equipamentos entregue na reprografia 

às funcionárias responsáveis pelos mesmos. 

Assim, o utilizador tem como obrigação: 

Requisitar os equipamentos na reprografia, mediante preenchimento de uma 

elaborada para o efeito (existem modelos diferentes para fora ou dentro da 

Os alunos no momento da requisição deverão deixar o respectivo cartão de 

Zelar pelo bom estado de conservação do equipamento;

Informar a funcionária responsável sempre que: 

Os equipamentos possuam qualquer anomalia; 

Haja necessidade de adicionar, remover ou actualizar programas ou 

 

Ser responsável pelo equipamento, devolvendo-o em bom estado;

Só é permitido, em qualquer circunstância, utilizar o e

espaço escolar, mediante autorização expressa do Conselho Executivo e perante o 

preenchimento do termo de responsabilidade pelos docentes ou pelos encarregados 

de educação no caso de alunos. Neste caso o material tem de se

nas devidas condições de conservação; 

a entrega dos equipamentos o requisitante e a funcionária 

responsável deverão assegurar-se do bom estado do material; 

A utilização do material, por parte de outras pessoas que não a 

da inteira responsabilidade de quem requisitou o computador; 

O uso abusivo do material poderá levar à recusa da sua utilização;

Quando o equipamento for, comprovadamente, danificado pelo requisitante ou 

com o consentimento deste, a sua reparação será da responsabilidade do mesmo.

AMPO 

Utilização dos computadores portáteis 

Professores e alunos têm à sua disposição computadores portáteis para uso fora, ou 

dentro, da sala de aula, mediante uma requisição de equipamentos entregue na reprografia 

Requisitar os equipamentos na reprografia, mediante preenchimento de uma 

elaborada para o efeito (existem modelos diferentes para fora ou dentro da 

Os alunos no momento da requisição deverão deixar o respectivo cartão de 

Zelar pelo bom estado de conservação do equipamento; 

Haja necessidade de adicionar, remover ou actualizar programas ou 

o em bom estado; 

utilizar o equipamento fora do 

espaço escolar, mediante autorização expressa do Conselho Executivo e perante o 

preenchimento do termo de responsabilidade pelos docentes ou pelos encarregados 

de educação no caso de alunos. Neste caso o material tem de ser devolvido no prazo 

a entrega dos equipamentos o requisitante e a funcionária 

 

A utilização do material, por parte de outras pessoas que não a requisitante, é 

 

evar à recusa da sua utilização; 

Quando o equipamento for, comprovadamente, danificado pelo requisitante ou 

ração será da responsabilidade do mesmo. 



 

II – Utilização dos professores com alunos 

Os alunos, com a coordenação de um professor na sala de aula ou noutro espaço destinado 

para o efeito, têm ao seu dispor os aparelhos que necessitam para desenvolver projectos ou 

outros trabalhos. 

Assim, o professor pode requisitar os equipamentos necessários para o trabalho 

pretendido, mediante o preenchimento de uma requisição elaborada para o efeito, na 

reprografia. 

Sempre que o professor pretenda utilizar programas específicos (Word, Excel, PowerPoint, 

Internet,…) deverá verificar da sua operacionalidade antes da actividade. 

O aluno tem como obrigação: 

1- Zelar pelo bom estado de conservação dos equipamentos; 

2- Coadjuvar no transporte dos equipamentos, se assim lhe for solicitado pelo 

docente responsável, para a reprografia; 

3- Informar o professor ou o funcionário sempre que o computador apresente 

uma anomalia ou se involuntariamente desconfigurou ou estragou algum componente 

do portátil; 

4- Não deverão ser guardados documentos pessoais nem profissionais na 

memória do computador; 

5- Cumprir os demais deveres do Regulamento Interno da Escola. 

 

III – Responsabilidade da Funcionária 

1- Aceitar, devidamente preenchidas, as requisições dos equipamentos; 

2- Registar, no mapa de utilização, todos os indicadores de utilização; 

3- Entregar, após verificação de todas as condições, o equipamento requisitado, 

isto é, bateria, carregador e ausência de anomalias; 

4- Comunicar ao Conselho Executivo a ocorrência de anomalias; 

5- No acto da entrega dos computadores pelos utilizadores, deve registar 

devidamente a sua devolução, verificar o seu estado, confirmar a recepção de todos os 

componentes do computador. 

 

 

Vila Franca do Campo, 13 de Outubro de 2008 

 

A Presidente do Conselho Executivo 

___________________________________________________ 

Aureliana Câmara 



 

                ESCOLA 

1- Portátil N.º_________________________ 

2- Nome ______________

3- Objectivo da utilização (coloca um X):

____ Processamento de texto

____ Desenhar (Paint) 

____ Pesquisa na internet sobre: ________________________________________________

____ Outro: ___________________

 

 

 

4- Problema detectado: 

 ________________________________
 

 

Dia _____ de ________________

 

Assinatura aluno___________________

 

(O aluno conhece e concorda com o regulamento de utilização de computadores e com o

Interno da escola) 

 

 

                ESCOLA 

5- Portátil N.º_________________________ 

6- Nome ______________

7- Objectivo da utilização (coloca um X):

____ Processamento de texto

____ Desenhar (Paint) 

____ Pesquisa na internet sobre: ________________________________________________

____ Outro: ___________________

 

 

 

8- Problema detectado: 

 ________________________________
 

 

Dia _____ de ________________

 

Assinatura aluno___________________

 

(O aluno conhece e concorda com o regulamento de utilização de computadores e com o regulamento 

Interno da escola) 

SCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE VILA FRANCA DO CAMPO

Utilização Individual das TIC  -  Alunos 

Portátil N.º_________________________                     Hora da requisição ____/____                       

Nome ________________________________________ N.º ____ Ano ____ Turma ___

Objectivo da utilização (coloca um X): 

____ Processamento de texto ____ Utilização PowerPoint ____ Folha de Cálculo

____ CD-Rom educativo ____ Jogos Educativos

____ Pesquisa na internet sobre: ________________________________________________

: _______________________________________________________________

Problema detectado:  ____________________________________________________

________________________________________________________________

____________________ de 200___                          Hora da devolução ____/____

_________________________________________       Funcionário _________

O aluno conhece e concorda com o regulamento de utilização de computadores e com o

SCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE VILA FRANCA DO CAMPO

Utilização Individual das TIC  -  Alunos 

Portátil N.º_________________________                     Hora da requisição ____/____                       

Nome ________________________________________ N.º ____ Ano ____ Turma ___

Objectivo da utilização (coloca um X): 

____ Processamento de texto ____ Utilização PowerPoint ____ Folha de Cálculo

____ CD-Rom educativo ____ Jogos Educativos

____ Pesquisa na internet sobre: ________________________________________________

: _______________________________________________________________

Problema detectado:  ____________________________________________________

________________________________________________________________

ia _____ de ____________________ de 200___                          Hora da devolução ____/____

_________________________________________       Funcionário _________

O aluno conhece e concorda com o regulamento de utilização de computadores e com o regulamento 

 

da requisição ____/____                       

º ____ Ano ____ Turma ___ 

____ Folha de Cálculo 

____ Jogos Educativos 

____ Pesquisa na internet sobre: _________________________________________________ 

______________________________________________ 

____________________  

_______________________________________  

Hora da devolução ____/____ 

______________________       Funcionário _________ 

O aluno conhece e concorda com o regulamento de utilização de computadores e com o regulamento 

 

Hora da requisição ____/____                       

º ____ Ano ____ Turma ___ 

____ Folha de Cálculo 

____ Jogos Educativos 

____ Pesquisa na internet sobre: _________________________________________________ 

______________________________________________ 

____________________  

_______________________________________  

Hora da devolução ____/____ 

______________________       Funcionário _________ 

O aluno conhece e concorda com o regulamento de utilização de computadores e com o regulamento 



 


