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Normas de utilização dos Equipamentos de Informática  
 

• Os equipamentos de informática são disponibilizados aos discentes para serem utilizados para 
fins pedagógicos e científicos, no âmbito das atividades acadêmicas da Escola. 

• Todos os usuários devem usar os laboratórios de informática e as salas com esses recursos, 
com civismo, no sentido de organização e disciplina, e devem ajudar, a preservar os 
equipamentos e todo o mobiliário.  

• Não é permitido fumar ou utilizar comidas e bebidas nas salas de informática. 

• É obrigatório respeitar o direito de trabalho dos outros usuários, evitando fazer barulhos. 

• As salas devem ser mantidas limpas e organizadas. 

• Não se deve deixar lixo em cima das mesas ou no chão. 

• Não é permitido alterar a posição dos equipamentos ou do mobiliário. 

• Nenhum usuário poderá retirar das salas qualquer recurso seja de que tipo for. 

• Não é permitido ligar, seja por que meio forem, equipamentos próprios aos equipamentos de 
informática disponibilizados por esta instituição. 

• Não é permitido alterar ou tentar alterar configuração de hardware ou de software dos 
equipamentos informáticos. 

• Não é permitido instalar qualquer tipo de software nos computadores da instituição. A instalação 
de software deve ser sempre feita por um elemento da Unidade de Informática da instituição. 

• Só é permitido aceder a páginas da Internet que estejam diretamente relacionadas com a 
matéria da aula. 

• Não é permitido efetuar o Download de ficheiros que não estejam relacionados com as 
atividades pedagógicas. 

• O usuário deve ter o cuidado de desligar o respectivo computador e monitor no final de cada 
sessão. 

• O usuário deve guardar cópias de segurança dos seus documentos em suporte externo 
(pendrive), e é responsável pelos seus documentos. A não observação destas regras pode levar 
à perda de dados e/ou arquivos, sendo a responsabilidade exclusiva do usuário. 

• Só é permitida a permanência nos laboratórios de informática durante a aula, com o 
acompanhamento de um docente.  

• Para utilização de computador e internet fora do horário de aula, disponibilizamos a comunidade 
escolar acesso a estes meios na sala de estudos da Biblioteca, regida por estas normas e que 
conta com o acompanhamento de pessoal específico.  

• Todas as anomalias e utilizações inadequadas dos equipamentos quando detectadas, devem ser 
comunicadas de imediato ao responsável pela sala que tomará as providências necessárias.  

• O responsável pela sala é o único autorizado a manipular o sistema de ar condicionado, é sua 
responsabilidade se certificar de tê-lo desligado no término de seus trabalhos, devendo entregar 
o controle do aparelho e a chave do laboratório no apoio administrativo. 

• O não cumprimento das normas de utilização, ou a utilização indevida dos equipamentos pode 
levar ao cancelamento da permissão de acesso aos laboratórios e se houver danos materiais 
ressarcimento dos bens públicos. 
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