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COMUNICADO Nº 001 DE 22-05-2018 

DIRETRIZES LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 

 

 

O presente comunicado foi elaborado com o intuito de definir normas, fornecer orientações, criar 

mecanismo de controle e instituir um processo sistematizado para a utilização dos Laboratórios de Informática 

da unidade. 

   

1 – NORMAS GERAIS:  

a) O agendamento deverá ser realizado com antecedência mínima de uma semana; 

b) Não será autorizada a utilização dos laboratórios sem o prévio agendamento, respeitando o tempo 

estipulado acima.  Ademais, os responsáveis pelas chaves, os vigilantes, somente entregaram as 

mesmas em posse da solicitação de agendamento, que será entregue semanalmente pelo Auxiliar 

Docente aos mesmos. 

c)  NÃO será aceito solicitações realizadas verbalmente. 

d) Todos deferimentos ou indeferimentos, bem como decisão alteração das diretrizes de agendamentos 

ou permuta de horários, serão definidos pelo Coordenador de Curso de Informática, juntamente, com 

parecer da direção da Unidade. 

 

 

2 – AGENDAMENTO  

a) Enviar um e-mail para e256ti@cps.sp.gov.br com as seguintes informações: 

 

Assunto: “Agendamento Laboratório de Informática” 

Data: __/__/2018 

Horário: 

Curso e Série: 

Laboratório nº: (  ) 15  -  (  ) 16  -  (  ) 17  -  (  )  18  

Proposta Pedagógica: “Alinhado ao Plano de Ensino” 

 

Os horários fixos e agendamentos já realizados poderão ser consultados no seguinte Link:  

Calendário  

 

3 – OCORRÊNCIAS 

 Ao término da utilização do ambiente, o auxiliar Docente realizará vistoria buscando identificar 

avarias, subtrações ou sinistros para, posterior, realização de relatório, sendo imprescindível a 

ciência/assinatura do docente no documento. Reiteradas ocorrências, será motivo de notificação para 

fundamentação de futuro processo disciplinar administrativo que, ao final, constará no processo do docente. 

mailto:e256ti@cps.sp.gov.br
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=46433r9jif4suesnafhc8bvr5s%40group.calendar.google.com&ctz=America%2FSao_Paulo
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4 – NOTIFICAÇÃO POR ESCRITO 

 As seguintes infrações serão motivo de notificação por escrito: 

a) Desligar os Estabilizadores e Monitores; 

b) Cadeiras escolares retiradas de salas de aulas não alocadas na sala de origem ao término do uso dos 

laboratórios; 

c) Não fechar as janelas; e 

d) Desrespeitar alguma norma do Regulamento; 

 

 

5 – DO REGULAMENTO 

De acordo com o regulamento, disponível em todos os laboratórios de informática da unidade escolar, 

deve-se respeitar as seguintes normas: 

× É dever do usuário a conservação e integridade dos equipamentos e acessórios do computador que estiver utilizando; 

× É vedado ao aluno o uso simultâneo de mais de um computador; 

× Não é permitido o uso de jogos nos computadores dos laboratórios, salvo para fins educacionais, partindo a instalação 

ou uso por parte de um professor, durante sua aula; 

× Não é permitido o uso de sistemas de mensagens, redes sociais e outros recursos de internet durante as aulas, exceto 

àqueles autorizados pelo professor;  

× Não é permitido o uso dos equipamentos para assistir filmes, séries ou vídeos de qualquer natureza que não sejam objeto 

de estudo das disciplinas cursados;  

×  Não é permitida a instalação ou uso de programas não autorizados pela Coordenação de Curso Técnico em Informática 

e Informática para Internet; 

× Não é permitido ao usuário apagar ou modificar a configuração dos equipamentos ou dos sistemas operacionais 

instalados; 

× Não é permitido ao usuário remover ou substituir os acessórios dos computadores (exemplo, mouse, teclado cabos, etc..). 

Quando necessário, solicitar ao professor ou funcionário do setor responsável pela manutenção dos laboratórios; e 

× Não é permitido o consumo de alimentos ou líquidos no interior dos laboratórios. 

 

 Ressalta-se, que para instalação de softwares, o docente deverá comunicar com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, por e-mail, ao auxiliar docente para, posterior, verificação de viabilidade e instalação. 

Este comunicado entrará em vigor a partir de 28 de maio de 2018. 

 

Atenciosamente, 

  

 


