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Capítulo I 

Preâmbulo 

 

Os computadores portáteis são equipamento informático da marca Dell Latitude 

D520, pertencente ao A.E.O.H. destinados ao desenvolvimento de atividades de 

âmbito escolar, levadas a cabo por professores e discentes. A utilização destes 

dispositivos está sujeita à observância de conjunto de regras que visam a 

utilização adequada dos meios ao dispor, plasmadas no presente documento, 

que será divulgado a toda a comunidade escolar através dos meios mais 

adequados para o efeito. 

Visa este equipamento proporcionar um trabalho mais profícuo, possibilitando a 

alunos e professores potencializar recursos existentes neste estabelecimento de 

ensino. 

 

 

Capitulo II 

Disposições Gerais 

1. Os computadores portáteis são passíveis de requisição de acordo com o 

definido no presente Regulamento. 

 

2. A requisição é feita, em documento próprio para o efeito, existente na 

Biblioteca da EB23 de Oliveira do Hospital, local de permanência do 

equipamento, com uma antecedência de 24 horas. 

 

3. Os pedidos de requisição são atendidos por ordem de chegada. 
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4. A requisição representa o termo de responsabilidade do utilizador 

relativamente à conservação, adequada utilização e devolução nas 

devidas condições e prazos estipulados. 

 

5. As requisições serão feitas pelo prazo de um dia, relativo à duração das 

atividades letivas na escola. 

 

6. Em casos especiais e mediante autorização especial do órgão de gestão, 

poderão os prazos ser dilatados de acordo com as necessidades dos 

requisitantes. Contudo, o facto não é impeditivo de uma renovação da 

requisição a cada quinze dias após a primeira requisição, salvo situações 

especiais, devidamente justificadas. 

 

7. O requisitante deverá, no ato do recebimento do equipamento, verificar se 

o mesmo se encontra em condições satisfatórias de utilização, sem 

anomalias visíveis. 

 

8. É considerado ilegal a instalação de qualquer tipo de software, 

transformação do equipamento ou manipulação do hardware, sem a 

autorização do supervisor. 

 

9. Não é permitida a utilização dos dispositivos para jogos de recriação, não 

educativos. 

 

10. São consideradas ilegais e sujeitos a procedimento judicial as utilizações 

dos equipamentos para atividades desconformes à lei, na rede local ou 

na internet que configurem o que convencionalmente se chama “hacking”, 

“cracking”, “Phishing” ou similares. A utilização de e-mails ou aplicações 
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relativas às redes sociais em atividades ou comunicações contrárias às 

leis em vigor, não serão tolerados. 

 

11. Em caso de avaria, durante a realização de uma atividade, deverá o 

requisitante comunicar ao funcionário responsável pelos computadores 

portáteis, por altura da devolução do equipamento. 

 

12. No ato da devolução deverão ser verificados os dispositivos requisitados. 

Em caso de avaria ou dano deverá ser informado o supervisor do 

equipamento, através de documento para o efeito. 

 

13. Os equipamentos só poderão ser levantados pelo docente requisitante ou 

por um funcionário em sua representação. 

 

 

14. Está interdita a requisição de portáteis por alunos. 

 

15. Os casos omissos ou não totalmente contemplados por este regulamento 

serão objeto de análise e decisão do competente órgão de gestão. 
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