
_______________   http://aecg.pt/projetoilewa  _______________ 

DOCENTES  |  REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DOS iPads      

Este regulamento visa regular a utilização dos iPads deste agrupamento, no âmbito do projeto I-LEWA (Inovar-Laboratório de 

Estímulo Web das Aprendizagens). Esta iniciativa surgiu no contexto de uma candidatura ao Projeto EMA (Estímulo à Melhoria 

das Aprendizagens) promovido pela Fundação Calouste Gulbenkian e tem como objetivos:  

■ a melhoria das aprendizagens; 

■ o incremento da criatividade; 

■ a promoção das literacias científica e digital; 

■ o uso das tecnologias em contexto educativo. 

 

PROCEDIMENTOS PARA A REQUISIÇÃO PELOS DOCENTES: 

1. Existem 27 mini iPads para sala de aula e 2 iPads Air para professores; 

2. Com vista à preparação das atividades os professores podem requisitar os iPads Air para levar para casa pelo prazo 

máximo de 48h; 

3. A instalação de novas aplicações (Apps), quando necessária, só poderá ser efetuada por um elemento da Equipa de Apoio 

técnico, com a antecedência mínima de 15 dias; 

4. Deve evitar-se a utilização de Apps não gratuitas e relembra-se que a instalação das Apps carece de autorização; 

5. A utilização dos iPads só é possível mediante requisição prévia no formulário existente para o efeito; 

6. Os professores deverão requisitar os iPads com 24 h de antecedência (ou, no máximo, com 7 dias de antecedência) 

utilizando o formulário disponível em http://goo.gl/forms/QBcAQoxJhh e confirmar a requisição no próprio dia junto das 

funcionárias Lurdes e Amélia; 

7. O período de utilização dos iPads não deverá exceder 7 dias seguidos, devendo o professor indicar sempre o dia e hora de 

entrega. 

 

NORMAS DE UTILIZAÇÃO DOS iPads EM SALA DE AULA:          

■ O aluno deve ter as mãos limpas ao utilizar os iPads da Escola;                                                                                                                         

■ O aluno não deve correr ou brincar com o iPad na mão;                                                                                                                          

■ Durante a sua utilização, o iPad deve permanecer sempre em cima da mesa de trabalho, com exceção das atividades que 

exijam a captura de ecrã;                                                                                                                                                                          

■ Devem ser respeitadas as configurações dos iPads, não sendo permitida a instalação de aplicações ou a mudança do 

ambiente de trabalho;                                                                                                                                                                                               

■ A abertura e encerramento dos iPads é realizada, apenas, pela Equipa de Apoio Técnico;                                                                         

■ Qualquer anomalia deve ser de imediato comunicada ao Professor;                                                                                                                  

■ Não é possível a gravação de qualquer tipo de trabalho nos iPads; para tal, os alunos e Professores devem recorrer ao 

correio eletrónico ou a aplicações como a Google Drive, Dropbox, Edmodo ou outras;                                                                                   

■ O encarregado de educação é responsável pelos danos causados pelo seu educando durante a utilização dos iPads. 

http://goo.gl/forms/QBcAQoxJhh
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ALUNOS  |  REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DOS iPads  

Este regulamento visa regular a utilização dos iPads deste agrupamento, no âmbito do projeto I-LEWA 

(Inovar-Laboratório de Estímulo Web das Aprendizagens). Esta iniciativa surgiu no contexto de uma 

candidatura ao Projeto EMA (Estímulo à Melhoria das Aprendizagens) promovido pela Fundação 

Calouste Gulbenkian e tem como objetivos:  

■ a melhoria das aprendizagens; 

■ o incremento da criatividade; 

■ a promoção das literacias científica e digital; 

■ o uso das tecnologias em contexto educativo. 

 

  

NORMAS DE UTILIZAÇÃO DOS iPads EM SALA DE AULA: 

 

 

■ O aluno deve ter as mãos limpas ao utilizar os iPads da Escola;  

■ O aluno não deve correr ou brincar com o iPad na mão;          

■ Durante a sua utilização, o iPad deve permanecer sempre em cima da mesa de trabalho, com exceção 
das atividades que exijam a captura de ecrã;   

■ Devem ser respeitadas as configurações dos iPads, não sendo permitida a instalação de aplicações 
ou     a mudança do ambiente de trabalho;      

■ A abertura e encerramento dos iPads é realizada, apenas, pela Equipa de Apoio Técnico;  

■ Qualquer anomalia deve ser de imediato comunicada ao Professor;   

■ Não é possível a gravação de qualquer tipo de trabalho nos iPads; para tal, os alunos e Professores 
devem recorrer ao correio eletrónico ou a aplicações como a Google Drive, Dropbox, Edmodo ou outras;  

■ O encarregado de educação é responsável pelos danos causados pelo seu educando durante a 
utilização dos iPads. 

 


