AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROFESSOR PAULA NOGUEIRA

REGULAMENTO COVID SALA TIC
Procedimentos a ter em conta na higienização e limpeza do equipamento tecnológico.
Higienização e limpeza de computadores, tablets e outros dispositivos tecnológicos de
utilização partilhada / uso coletivo
Os procedimentos apresentados deverão ser utilizados, em simultâneo, com as regras gerais
implementadas no Agrupamento, como o distanciamento social mínimo, uso de máscara,
desinfeção das mãos à entrada e saída dos blocos de salas de aula com álcool gel, portas e
janelas abertas, sempre que possível.
1.

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
A higienização das mãos à entrada da sala será obrigatória estando disponível uma solução de
limpeza para o efeito.

2.

LIMPEZA DE TECLADOS, RATOS E COMANDOS
A higienização deve ser feita a cada intervalo e/ou mudança de turma com álcool (o álcool gel
não é indicado, por ser gorduroso)
Uso de película aderente para cobrir os teclados e comandos.

3.

CADA ALUNO/PROFESSOR DEVERÁ TER, DESEJAVELMENTE, O SEU RATO
Sendo um dispositivo de uso imprescindível neste equipamento, quanto menor o uso de forma
comum ou partilhado, menor a probabilidade de contágio.

4. EVITAR O USO E PROIBIDA A CIRCULAÇÃO, NA SALA DE AULA, DE DISPOSITIVOS DE
ARMAZENAMENTO E OUTROS DISPOSITIVOS PESSOAIS
Evitar a circulação de pendrives, discos externos e outros dispositivos similares de
armazenamento de ficheiros, entre alunos, incentivando o uso da cloud (Google DRIVE).
Evitar o uso de headphones pessoais e outros dispositivos idênticos, ligados aos computadores
de uso coletivo.

5. 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.
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6.

EVITAR O TOQUE NOS MONITORES E NOS DISPOSITIVOS DE USO COLETIVO.

7. DISPONIBILIZAR MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA DENTRO DA PRÓPRIA SALA
Permitir aos alunos a limpeza e higienização dos seus dispositivos como o rato, tablet ou
dispositivos móveis, no início e/ou fim da aula.

8. NÃO ESQUECER OS PROCEDIMENTOS ADEQUADOS DE LIMPEZA DE EQUIPAMENTO
TECNOLÓGICOS, EM QUALQUER SITUAÇÃO
A limpeza dos equipamentos é difícil de executar e a constante pulverização com lixívia, álcool gel
ou outros produtos de limpeza diretamente nos equipamentos, bem como a humidade daí
proveniente, vai danificar o equipamento:
● Desligar as fontes de alimentação e cabos externos para fazer limpeza do equipamento
tecnológico;
● 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.

NOTA:
AFIXAR, À ENTRADA DA SALA DE AULA, TIC OS PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA E
HIGIENIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO TECNOLÓGICO
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