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A escola emprestou-me um computador novo! E agora? 

 

Este guião pretende ajudá-lo, no primeiro arranque do sistema operativo, a 

configurar a ligação do computador ao router de acesso à internet wifi e a 

instalar alguns programas que poderão ajudá-lo nas suas tarefas 

escolares/profissionais. 

 

Par algum problema com os equipamentos ou dúvidas sobre a sua utilização, deve enviar 

um e-mail com a descrição do problema para: apoiotic@aecentroncamento.pt 
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Deve seguir todos os passos deste guião, do início ao fim, enquanto 
acompanha os procedimentos que vão sendo executados pelo computador. 
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Cuidados a ter com os equipamentos 
 

O kit que a Escola empresta é composto por: 

 um computador portátil e o seu transformador; 

 um router wifi de um operador da rede móvel e um cartão SIM (que pode ser de qualquer uma das 

3 opertadoras de rede móvel MEO, VODAFONE ou NOS); 

 uns auscultadores com microfone; 

 uma mochila. 

 

 

O computador portátil é um equipamento frágil. Deve ter cuidado no seu manuseamento, transportá-lo 

sempre com cuidado e com os cabos do transformador bem acomodados. 

 

Não deve remover nenhuma das etiquetas autocolantes que estão na base do computador. 

 

Quando o computador estiver ligado à eletricidade o cabo do transformador não 

deve ficar completamente esticado ou dobrado. 

 

A carga que a bateria tem é suficiente para realizar o primeiro arranque e as 

configurações iniciais. Pode ligar o transformador mais tarde, mas se quiser pode 

ligá-lo antes de começar. 

 

Se tiver alguma dúvida sobre a sua utilização ou algum problema com os 

equipamentos, envie um e-mail com a descrição do problema para: apoiotic@aecentroncamento.pt  

mailto:apoiotic@aecentroncamento.pt
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Primeiro arranque, configuração do sistema operativo e ligação ao 

router wifi 
 

Este computador vem com o sistema operativo Microsoft Windows 10 pré-instalado mas é necessário fazer 

algumas operações durante o primeiro arranque: escolher um esquema de teclado, ligar a uma rede para 

acesso à internet, criar uma palavra-passe, etc… 

 

Alguns passos são mais demorados, outros exigem mais atenção. É importante que, uma vez iniciado, 

leve o processo até ao fim sem interrupções. Deverá demorar cerca de 15 minutos. 

 

Para começar, ligue o computador, carregando no botão no canto superior esquerdo do teclado. 
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Primeira imagem 

 

    

Neste ecrã deve escolher “português (Portugal)” e clicar em Sim. 

 

 

Neste ecrã deve manter a escolha “Portugal” e clicar em Sim. 
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Neste ecrã deve manter a escolha “Português” e clicar em Sim. 

 

 

Neste ecrã clique em Ignorar. 

 

 

Neste ecrã vai configurar a ligação do computador a uma rede wifi. Pode: 

 Ligar à rede wifi criada pelo router que recebeu com o computador; 

 Ligar à rede wifi da Escola, se estiver a realizar este processo na Escola; 

 Ligar à rede wifi da sua casa. 
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Ligar à rede wifi criada pelo router que recebeu com o computador 
 

    

Router wifi que vem dentro da caixa do computador. Ao lado, o router aberto, com bateria, tampa 

traseira, cabo de alimentação e o cartão SIM, também entregue (pode ser da marca NOS, VODAFONE ou 

MEO). 

 

Instalar o cartão SIM no interior do router 

 

Num dos cantos do router, deslize a unha para abrir a tampa traseira. 

 

 

Remova a bateria, puxando-a para fora a partir do local indicado. 
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1.   2.   3.  

1. Deslizar para a esquerda a chapa metálica da ranhura e levantá-la (virar o router para a chapa cair); 

2. Colocar o cartão SIM na posição correta (um dos cantos é diferente); 

3. Baixar a chapa e deslizá-la para a direita para trancar; 

 

       

Remover o autocolante que protege os pinos da bateria e colocá-la no router na posição correta. 
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Carregar no botão de ligar no router e as luzes deverão acender. A bateria do router não terá muita carga. 

Para carregar a bateria, deve usar o cabo fornecido e ligá-lo a uma das portas USB do computador. 

 

 

Passado algum tempo as luzes começarão a piscar e no computador a rede wifi criada vai aparecer na 

listagem das redes disponíveis. 

 

O cartão contém a chave de ligação à rede wifi (pode ter um aspeto 

diferente). 
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Clique no nome da rede na lista que aparece no computador e escreva a chave da rede que está no 

cartão. 

 

 

A ligação à rede wifi do router está finalizada. 

 

O router wifi não tem de ficar junto ao computador. Pode ficar num local em que a rede de telemóvel 

tenha uma maior cobertura, mas não demasiado afastado do computador. 
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Ligar à rede wifi da Escola, se estiver a realizar este processo na Escola 
 

 

Para ligar à rede da Escola deve escolher a rede “minedu” e clicar em Ligar. 

 

Use os seguintes dados: 

Nome de utilizador:  prof 

Palavra-passe:  prof 

Ligar à rede wifi de sua casa 
 

Proceda da mesma forma que para a rede da Escola, usando a palavra-passe da rede wifi de sua casa. 

 

Depois de estar ligado a uma rede, clique em Seguinte. 

 

Ecrã seguinte à configuração da rede 
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No ecrã de contrato de licença clique em “Aceitar”. 

 

Neste ecrã, clique em “Configurar para utilização pessoal” e depois em “Seguinte”. 

 

 

Neste ecrã clique no canto inferior esquerdo em “Conta offline”. 
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Neste ecrã clique no canto inferior esquerdo em “Experiência limitada”. 

 

 

Neste ecrã defina o nome de utilizador. Escreva “aece” e clique em “Seguinte”. 

 

 

Deixe a palavra-passe em branco. 
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Neste ecrã escolha “Não utilizar reconhecimento de voz online” e clique em “Aceitar”. 

 

 

Neste ecrã escolha “Não” e clique em “Aceitar”. 

 

 

Neste ecrã escolha “Não” e depois clique em “Aceitar”. 
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Neste ecrã escolha “Básico” e depois clique “Aceitar”. 

 

 

Neste ecrã escolha “Não” e depois clique em “Aceitar”. 

 

 

Neste ecrã escolha “Não” e depois clique em “Aceitar”. 
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Neste ecrã escolha “Aceitar”. 

 

  

Neste ecrã escolha “Sim”. 
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No final da primeira configuração é mostrado o primeiro arranque do browser Microsoft Edge. Clique em 

“Introdução”, termine o primeiro arranque e feche a janela do browser. 

 

 

Ambiente de trabalho 

 

Final do primeiro arranque. O computador está pronto a ser utilizado. 

 

Para melhorar a experiência de utilização é recomendado que faça mais algumas configurações que se 

mostram a seguir. 

 

Muito importante: Algumas das configurações e instalação de software que 

se apresentam a seguir podem consumir o plafond de dados mensal do 

router wifi pelo que se aconselha que sejam executados com a ligação à 

rede wifi de casa ou da Escola. 
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Configuração de software de base 
 

Sobre o Microsoft Office 
O computador traz instalada uma versão demonstração do Microsoft Office. O tempo de utilização 

desta versão está limitado a 30 dias. A Escola não dispõe de licenças para instalação do Microsoft 

Office nos computadores, mas possui a licença gratuita online 

Para aceder ao Office online deverá utilizar o email institucional do aluno. 

 

O que fazer? 

 

Usar as aplicações Office 365 on-line associadas à sua conta de 

correio eletrónico da Escola:     2…….@...aecentroncamento.pt 

Aplicações disponíveis: 

Microsoft Word  

Microsoft Excel  

Microsoft PowerPoint  

Teams 

Etc… 

Para utilizar estas ferramentas tem de garantir que tem 

acesso à Internet. 

 

Nota: Poderá optar por desinstalar a versão do Office instalada 

no computador 
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Corrigir questões de segurança 
Na caixa de pesquisa no canto inferior escreva “segurança” e abra a “Segurança do Windows”. 

     

Na “proteção contra vírus e ameaças” clique em “Ligar”. 

No “controlo de aplicações e browsers” clique em “Ligar”. 

Na “Proteção de contas” clique em “Dispensar”. 

      

Se lhe for mostrada a janela da esquerda clique em “Sim”. Na “proteção contra vírus e ameaças” pode 

aparecer um botão para configurar o OneDrive. Se aparecer clique em “Dispensar”. 

 

 

Situação final da janela de “Segurança do Windows”.  
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Instalar atualizações do Windows 
 

Quando estiver ligado à internet de casa ou na Escola, deve procurar e instalar as atualizações do 

Windows. 

Não execute estes passos se estiver a utilizar a ligação ao router wifi que lhe foi emprestado. 

 

 

No canto inferior esquerdo do ambiente de trabalho clique na barra “Procurar”, escreva “atualizações” e 

clique em “Procurar atualizações” para executar o “Windows update”. 

 

 

Depois de instaladas as atualizações, deve reiniciar o computador e voltar o Windows update. Deve repetir 

este processo as vezes necessárias até já não haver atualizações para transferir e instalar. 

Até que estejam todas as atualizações instaladas pode demorar cerca de 1 hora.  
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Instalação de software opcional 
 

Instalar um compactador/descompactador de ficheiros 
 

Aceda ao endereço e descarregue e instale o programa e assinalado: 

https://www.7-zip.org/download.html 

 

 

Instalar o LibreOffice 
 

https://pt.libreoffice.org/descarregar/libreoffice-fresh/ 

Eventualmente pode descarregar e instalar um pacote de software livre de aplicações “Office” gratuito 

que permite criar e editar ficheiros das aplicações Microsoft Office (Word, Excel e PowerPoint) de forma 

muito semelhante: 

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://pt.libreoffice.org/descarregar/libreoffice-fresh/

