Regulamento de Utilização das Salas de Informática
ano letivo 2020 / 2021
Salas de Informática – COVID-19
O equipamento tecnológico disponível nas salas específicas que são partilhados pelos utilizadores devem ser
limpos e desinfetados a cada intervalo e/ou mudança de turma.
As normas de higienização deverão ser utilizadas, em simultâneo, com as indicações gerais implementadas na
escola, como o distanciamento social mínimo, uso de máscara, desinfeção das mãos à entrada e saída da sala
com álcool gel, portas e janelas abertas, sempre que possível.

#1. Disponibilizar material de higienização/limpeza dentro da própria sala
Na entrada de cada sala existirá um doseador com álcool gel para que todos os alunos/professores higienizarem
as mãos no início e fim de cada aula.
No fim da aula os alunos serão responsáveis pela higienização dos computadores e periféricos e pelo seu espaço
de trabalho. A higienização/limpeza será feita com álcool/produto desinfetante apropriado através de um
pulverizador (o álcool gel não é indicado, por ser gorduroso) a cada mudança de turma/ alteração de utilizador.
A mesma norma deve ser aplicada nos comandos dos videoprojectores.
#2. Não permitir a circulação na sala de aula de dispositivos de armazenamento de ficheiros e outros
dispositivos pessoais
Não permitir a circulação de pendrives, discos externos e outros dispositivos similares de armazenamento de
ficheiros, entre alunos, incentivando o uso das plataformas na nuvem (cloud). Apenas em situações excecionais,
com a devida autorização do professor e com higienização rigorosa dos dispositivos, poderão ser utilizados os
mesmos.
A utilização de headphones pessoais e outros dispositivos idênticos, ligados aos computadores de uso coletivo, só
é permitida quando for estritamente necessário e com o consentimento do professor.
#3. Manter o equipamento tecnológico ligado durante o dia, no período de aulas, em cada espaço.
De modo a diminuir o toque nos equipamentos durante o processo de “ligar” no início da aula e “desligar” no
final de cada aula/atividade.
Poderão ser configuradas todas as máquinas na sala de aula para se ligarem automaticamente antes do primeiro
tempo da manhã e desligarem-se no final do dia também automaticamente.
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#4. Manter sempre o mesmo posto de trabalho
Ao longo do ano letivo, os alunos devem manter sempre o mesmo posto de trabalho (salvo trocas que se
verifiquem ser necessárias e que sejam ordenadas/autorizadas pelo professor).
#5. Não esquecer os procedimentos adequados de limpeza de equipamento Tecnológicos, em qualquer
situação
Usar panos que não soltem fiapos;
Não usar produtos de limpeza corrosivos;
Não pulverizar ou entornar água em cima dos equipamentos tecnológicos;
Outras indicações do fabricante.

Fonte:
- ANPRI, Apontamento 2 - Higienização e limpeza do equipamento tecnológico, julho de 2020.
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