REGIMENTO DA SALA DE INFORMÁTICA

Aspetos gerais:
A sala de informática situa-se no pavilhão C, sala 4
Material:
SALA C4
17 computadores
17 teclados
17 ratos
1 videoprojetores
Material de multimédia:
1 Câmara fotográfica Canon 550D
1 Bolsa da câmara fotográfica
1 Softbox air
1 Filtro Polarizador 58mm
1 Flash Sigma
4 Pilas recarregáveis
1 carregador de pilhas
7 mesas digitalizadoras Genius
1 Leitor de cartões Sweeex
1 Tripé Hama
2 Microfones (Philips e Sony)
1 Câmara de vídeo Sony NEX-VG10
1 Bateria extra Sony NEX-VG10
1 Manual de Vídeo Digital
1 Câmara fotográfica Sony Cyber Shot
1 Extensão tripla
2 Lâmpadas de 70w
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Responsabilidade dos utilizadores:
Os utilizadores da sala de informática devem estar conscientes dos seus deveres e
responsabilidades quando utilizam um computador com ligação à internet, bem como das
consequências a que ficarão sujeitos, caso sejam autores de uma infração ao presente
regulamento:


A utilização dos recursos informáticos da escola rege-se genericamente pela Lei
n.º109/91, Lei da Criminalidade Informática;



Os utilizadores só podem utilizar a sala ou outro equipamento informático na presença
de um professor responsável pela sala;



No início da utilização do posto de trabalho, o utilizador deve verificar a existência de
alguma avaria ou anomalia, que caso se verifique deverá comunicar ao professor
responsável pela sala;



O professor responsável pela sala de TIC não se responsabiliza por qualquer perda de
documentos, motivada pela má utilização do software instalado ou que tenham sido
deixados no computador;



Os utilizadores devem colaborar com o professor responsável pela sala de TIC
identificando problemas e reportando-os a este, de modo a manter o equipamento em
bom estado de funcionamento;



Os utilizadores agem no conhecimento de que serão responsabilizados e responsáveis
por quaisquer danos causados no equipamento (hardware), nos programas (software) ou
nos dispositivos de armazenamento amovível por si utilizados

Regras de conduta:
Para assegurar o bom funcionamento da sala de informática e para que a sua utilização
contribua positivamente para a formação e educação dos seus utilizadores, estes devem
cumprir as REGRAS DE CONDUTA que se seguem:


Os utilizadores não estão autorizados a efetuar alterações de configuração do
equipamento (hardware), do sistema ou dos programas (software), abrir os
computadores, substituir ou retirar peças, ou proceder a quaisquer reparações;



Os utilizadores não estão autorizados a instalar nos computadores qualquer tipo de
programas (software);
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Qualquer ficheiro produzido durante a utilização das salas deverá ser gravado num
dispositivo de armazenamento amovível (pen) ou guardado numa pasta especifica no
computador que o professor tenha dito ou enviar o ficheiro para o email;



Os utilizadores devem assegurar-se que os dispositivos de armazenamento amovível
estão em boas condições técnicas e sem vírus. Retirar sempre estes dispositivos de
armazenamento com segurança;



Aos utilizadores não é permitido desligar o posto de trabalho abruptamente, isto é, sem
o encerrar através do sistema operativo, ou tentar modificar o seu posto de arranque
normal;



É proibido comer ou beber na sala de informática;



A utilização das salas de conversação, chats só deve ser efetuada para fins educativos e
com a autorização do professor responsável pela sala;



O download de documentos da internet, com a finalidade exclusiva de realização de
trabalhos deve ser armazenado num dispositivo de armazenamento amovível ou
guardado numa pasta especifica no computador que o professor tenha dito ou enviar o
ficheiro para o email;



Os utilizadores só devem utilizar jogos de carácter didático nos computadores;



Deve evitar-se o barulho nas salas de informática e o aumento excessivo do volume das
colunas de som;



Não é permitido riscar, sujar ou danificar material informático. Os utilizadores devem
zelar pela sua boa conservação;



Não é permitido entrar na página do facebook, página de jogos e na página do youtube
sem a autorização do professor



Depois de cada utilização devem ser devidamente encerrados os programas e os
ficheiros abertos, bem como retirados os dispositivos de armazenamento, arrumados os
periféricos (tapete, teclado e colunas) e a cadeira.
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