
 
 

 

 
Próximos Passos aplicam-se a todos os computadores 

 

   

Passo 2 - Região Passo 3 - Idioma Passo 4 - Teclado 

   

Escolhe a região Portugal e 
carrega SIM 

Escolhe o idioma Português 
(Portugal) e carrega SIM 

Escolhe o esquema Português e 
carrega SIM 

Passo 5 - Teclado Passo 6 - Rede Passo 7 - Rede  

   

Escolhe ignorar no segundo 
esquema de teclado. 

Carrega Não tenho internet no 
canto inferior esquerdo. (Mesmo 
que tenhas wifi em casa, é mais 
fácil configurar sem internet) 

inferior esquerdo. 

Pa
Ligar o carregador à tomada para garantir bateria suficiente. 

sso 1 - Ligar 
. 
. Liga o computador.  

ClassMate PC - 1ºCiclo ClassMate PC - 2,3ºCiclo professores

Escolhe continuar com a 
configuração limitada no canto 

💻                                               TUTORIAL Instalação do computador



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Passo 8 - Licença Passo 9 - Conta Utilizador Passo 10 - Palavra Passe 

   

Escolhe Aceitar o contrato de 
licença. 

Escreve o nome de utilizador. 
Deve ser o teu Primeiro e Último 

Cria a tua palavra passe e 
carrega seguinte. 

   

Cria Perguntas de Segurança. 
Escolhe uma pergunta 
predefinida e responde. 

Escolha uma Pergunta e 
Responde e carrega seguinte. 
Tens que responder a 3 
perguntas diferentes. A resposta 
deve ser simples, em minúsculas 
e sem erros.  

   

 

Clica NÃO e carrega Aceitar . Clica NÃO e carrega Aceitar .          Clica Enviar dados de diagnóstico
           necessários  e carrega Aceitar .

nome e carrega seguinte. 

Clica não utilizar 
reconhecimento de voz online 
e carrega Aceitar . 

Passo 11 - Pergunta Segurança Passo 12 - Pergunta Segurança Passo 13 - Voz  

Passo 14- Localização Passo 15 - Localização PC Passo 16 - Dados Diagnóstico 

Admin
Typewritten text
Se não criares a palavra passea instalação é mais rápida. Segue parao passo 13.

Admin
Rectangle



 

 

 
 

 
 

 

   

 

 
 
 

 

Clica SIM.   

💻 Instalação do Edge  
 

 

Passo 1  Passo 2  Passo 3 

   

Carrega Seguinte Escolhe a forma que queres ver e 
carrega Seguinte 

Carrega Concluído. 

💁 Precisas de ajuda?    
 

Qualquer dúvida, envia email para 
escoladigital@aecarlosteixeira.net

Clica NÃO e carrega Aceitar .             Clica NÃO e carrega Aceitar. Clica NÃO e carrega Aceitar . 

Está concluida a instalação. 

Passo 17 - Tinta Digital Passo 18 - Dados Diagnóstico Passo 19 - Dados Diagnóstico 

Passo 20 - Histórico   

Admin
Typewritten text
Poderás instalar o Google Chrome abrindo o Edge e fazer a respetiva transferência.O office (Word, Excel, Powerpoint) não tem licença. Poderás utilizá-lo (online) inscrevendo-te em Nesta inscrição poderás utilizar o teu email do Agrupamento (a......@aecarlosteixeira.net). Caso estejas interessado poderás adquirira respetiva licença.O LibreOffice é outra solução, esta gratuita e é em português. Poderás instalá-lo descarregando-o da  respetiva página da internet.

Admin
Typewritten text
Nota: o computador que te foi entregue é emprestado,pois terás de o devolver no final de ciclo, por issonão poderás alterar o sistema operativo (windows), nem instalar software ilegal.

Admin
Typewritten text
Não deves retirar do computador nenhuma das etiquetasautocolantes.


