
 

 

  

SE O TÁBLETE AVARIAR 
...se estragar ou perder, então o que fazer? 

Quem faz o quê? 
O aluno deve avisar 
imediatamente o seu diretor de 
turma se o táblete sofrer alguma 
perda ou dano. Se o diretor de 
turma não estiver acessível, pode 
falar com outro funcionário da 
escola devendo este avisar o 
diretor de turma. 

O aluno deve sair do iCloud no 
táblete e dar a sua palavra-chave 
(passcode). 

O director de turma envia um 
correio electrónico aos pais e 
avisa-los da perda ou dano. O 
professor entrega o táblete ao 
porteiro, o qual é responsável por 
entregá-lo para avaliação nos 
serviços técnicos. 

Pais/encarregados de educação 
comunicam a perda ou dano no 
portal do morador Íbúagátt na 
página da internet do município 
de Kópavogur. 

O porteiro é responsável por 
entregar o táblete aos serviços 
técnicos para avaliação. Caso não 
seja possível arranjar o táblete, 
será entregue outro táblete ao 
aluno, devendo o porteiro 
requisitá-lo nos serviços técnicos. 

Os serviços técnicos avaliam o 
dano ou perda e decidem se o 
táblete vai para arranjar ou se 
deverá ser trocado por outro. Os 
serviços técnicos entram em 
contacto com a escola na altura 
que se deverá levantar o táblete. 

O responsável pelos 
computadores deverá instalar o 
aparelho trocado para o aluno e 
inscrevê-lo no sistema AirWatch. 
Se o táblete se perder, o 
responsável pelos computadores 
ajuda o aluno a ativar o 
dispositivo antirroubo Find my 
iPad. 
 
  

Responsabilidade das perdas e danos 
Os tabletes que os alunos utilizam nas escolas de ensino básico 
de Kópavogur são propriedade do município. Os alunos devem 
utilizar os tábletes com cuidado e ter em atenção para que estes 
não sofram danos ou perdas. 
 
Caso se dê algum contratempo e o táblete se estragar, será 
entregue um outro táblete similar ao aluno, tão rápido quanto 
possível, para que não existam interferências nos estudos do 
aluno. A maioria das vezes é entregue ao aluno um táblete que 
um outro usuário (aluno ou professor) tenha devolvido. 
 
Neste momento, todos os alunos têm acesso à área de 
armazenamento na nuvem do Google para guardar fotos, 
documentos, e outros dados. O município de Kópavogur não se 
responsabiliza pelos dados que possam estar armazenados no 
táblete que sofre dano ou perda. 
  
O aluno deverá sair do seu acesso ao iCloud no táblete antes 
deste ir para avaliação. Tal é efetuado em Settings > iCloud > Sign 
out tendo seguidamente de se escrever a palavra-chave. Caso o 
táblete se encontre tão danificado de maneira a que isto não 
seja possível, então deverão a palavra-chave e a assinatura 
eletrónica da Apple acompanhá-lo quando este for para 
avaliação. 

 



 

 

 

Como é que os pais ou encarregados de educação inscrevem a perda ou dano? 

1. Escolha Íbúagátt em www.kopavogur.is 

2. Inscreva-se com a chave Íslykill ou 
identificação eletrónica 
 

3. Premir Umsóknir 

4. Escolha Tilkynning um tjón á spjaldtölvu 

5. Inscrever todas as informações e 
seguidamente prima Senda tilkynningu  


