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REGRAS DE UTILIZAÇÃO DO KIT TECNOLÓGICO
Consideramos muito importante a participação das famílias na vida escolar, pelo que contamos com
todos, ao longo do ano, e tudo faremos para proporcionar aos vossos educandos uma aprendizagem
motivadora e com afeto.
Acompanhando a evolução temporal, seguimos ampliando as nossas práticas em busca de uma
educação mais ativa e assertiva, que vá ao encontro dos interesses e satisfação dos nossos alunos.
Estamos conscientes da importância das novas tecnologias na motivação e no entusiasmo por
aprender de uma geração nascida e crescida em plena era digital. Pretendemos que os nossos alunos
percebam que os ouvimos e entendemos e que com eles caminhamos, modernizando a forma de ensinar e
aprender.
Neste contexto de inevitável recurso às tecnologias informáticas, julgamos ser o momento certo
para a introdução dos computadores (Kit Tecnológico) no nosso processo educativo, com utilização do
mesmo em contexto de sala de aula, um método que se estende e complementa o processo de
ensino/aprendizagem.
Chamamos a atenção de que não será permitida a troca de computadores entre alunos. É de
extrema importância consciencializar os alunos para o uso correto dos equipamentos e juntos podemos
promover essa sensibilização.
Por Kit Tecnológico, entende-se um dispositivo portátil (computador), pessoal, com o qual é
possível aceder à internet, bem como os respetivos acessórios, incluindo mochila, hot spot, auscultadores e
carregador de bateria.
Assim:
•

O aluno é responsável pelo uso correto do seu computador, pela sua guarda e pela
manutenção do hardware e software configurados. Qualquer dano, extravio ou perda é da
responsabilidade do Encarregado de Educação;

•

É também responsabilidade do Encarregado de Educação que o equipamento (computador)
esteja com a bateria totalmente carregada nos dias a ser utilizado na escola;

•

Qualquer

anomalia

deve

ser

de

imediato

comunicada

ao

professor

e

serviços

administrativos;
•

Durante a sua utilização, o computador deve permanecer em cima da mesa de trabalho,
salvo indicação diferente dada pelo professor. O aluno não deve brincar ou correr com o
computador na mão.

•

É proibido aceder ou armazenar conteúdo impróprio, de natureza ilegal ou antiética,
publicar quaisquer imagens, fotografias ou vídeos envolvendo colegas, professores,
funcionários, encarregados de educação e familiares.

•

Os alunos deverão fazer-se acompanhar do seu Kit Tecnológico sempre que solicitado pelo
professor titular.

Contamos com a vossa colaboração!

