
Recebi um kit Escola Digital, e agora?
O Agrupamento está a distribuir kits ao abrigo do Programa Escola Digital, em 2 estados que importa
conhecer.  Em  estado  recondicionado,  que  significa  que  o  equipamento  já  foi  utilizado  por  outro(s)
aluno(s) e em estado novo.
 Ambos os equipamentos estão em boas condições de hardware e de software, existindo apenas uma
diferença na primeira vez que ligar o PC.

Se lhe foi cedido um equipamento recondicionado, os nossos serviços já o repuseram em estado
de origem, o que significa que todos os dados do anterior utilizador foram eliminados e o PC encontrasse
agora completamente formatado. Neste caso, ao ligar o PC ficará imediatamente com acesso a um perfil
de administrador com o nome “utilizador” e sem palavra passe definida. 
Depois de ligar deverá ficar com a seguinte tela.

A partir  daqui  deverá seguir  as  instruções no ficheiro  seguinte para a  instalação do software básico
recomendado pelo Agrupamento. 

No PC em estado novo, são necessárias algumas configurações iniciais. Ao ligar o PC deverá obter a

tela



Passados alguns instantes começa a configuração inicial com a seleção do país do utilizador (Portugal) e
clicar em “Sim”

seguido da escolha do esquema do teclado a usar (Português) e clicar em “Sim”

Normalmente  não  é  necessário  adicionar  um segundo  esquema de  teclado,  basta  por  isso  clicar  em
“Ignorar”.



O  passo  seguinte  é  a  ligação  à  rede.  Podemos  clicar  em   “Não  tenho  internet”  que  simplifica  as
configurações seguintes. Esta opção não levanta qualquer problema uma vez terminada a configuração
inicial podemos configurar uma ligação de forma rápida.

Se optou por ignorar a configuração da internet, o sistema vai informa que a configuração fica limitada.
Não se preocupe que o sistema fica igualmente configurado com e sem internet inicialmente definida.



De seguida deverá “Aceitar” o contrato de licença, sem a qual não poderá continuar.

No próximo passo deverá definir o nome de um utilizador e a respetiva palavra passe. Este utilizador será,
por defeito, privilégios de administração. Posteriormente pode configurar muitos mais utilizadores.

De seguida  vem um conjunto  de  configurações,  que  deverá  escolher  de  acordo com as  suas  opções
(pessoalmente escolho sempre “Não”)



 



Finalmente, não deverá fazer o registo do mesmo junto da INSYS, clicando em “Seguinte”

e por fim clica em “Seguinte”



O sistema irá aplicar todas as suas opções

apresentado por fim o ambiente de trabalho



Poderá agora aceder à internet escolhendo a sua rede entre as redes disponíveis.

A partir  daqui  deverá seguir  as  instruções no ficheiro  seguinte para a  instalação do software básico
recomendado pelo Agrupamento. 


