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SOBRE: 

Configuração do Computador e  

Router do Kit Escola Digital   

 

A QUEM SE DESTINA 

Encarregados de Educação 
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INFORMAÇÃO  

Neste guião encontrará um conjunto de passos a seguir para configurar de 
forma correta o computador, a ligação do computador ao router de 
acesso à internet WiFi e na atualização do Windows. Em casa de dúvida ou 
problemas deverá contactar via escoladigital@aepjm.pt indicando o 
número de processo do aluno, o respetivo email e a descrição clara da 
situação/problema. 

O QUE CONTÉM O KIT ESCOLA DIGITAL  

 um computador portátil e o seu carregador;  

 um router wifi de um operador da rede móvel (NOS, MEO ou 
VODAFONE)  

 um cartão SIM;  

 Um auscultador com microfone; 

 uma mochila. 

IMPORTANTE 

O computador portátil é um equipamento frágil, é necessário cuidado 
na sua utilização e transporte.  

É necessário ter atenção à forma como enrola o cabo do carregador e 
nenhuma das etiquetas autocolantes que estão na base do computador, 
podem ser removidas. 
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1º ARRANQUE E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA OPERATIVO 

Os computadores vêm som o Windows 10 pré-instalado. Para o utilizar 
é necessário proceder a várias configurações que se explicitam de seguida. 

1. Ligue o computador no botão (dependendo do modelo poderá ser no 
teclado ou na lateral). 

2. No ecrã Continuar no idioma selecionado? Escolha a opção Português 
(Portugal). De seguida clique em SM. 

3. No ecrã Vamos começar com a região. Está correta? Escolha a opção 
Portugal e de seguida cliquem em SIM. 

 
4. No ecrã Este é o esquema de teclado correto? Escolha a opção 

Português e clique em SIM. 

 
5. No ecrã Pretende adicionar um segundo esquema de teclado? Deverá 

clicar na opção IGNORAR. 
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MONTAR O ROUTER E LIGAÇÃO WIFI 

Antes de continuar com a configuração do computador, é importante 
fazer a ligação ao router e à Internet móvel do Kit Digital. As imagens são 
relativas ao Router Meo, mas os procedimentos são semelhantes para os 
equipamentos Vodafone e Nos. 

1. Abra o router e retire a bateria. Não puxe 
pela patilha de plástico, mas sim na zona 
indicada na imagem; 

 

 

 

2. Registe num papel ou tire uma fotografia ao SSID e palavra-passe do 
router que está onde diz Wi-FI Key; 

 

3. Tal como está na posição indicada na fotografia, pressionando 
ligeiramente com o dedo e puxe o encaixe para a esquerda; 

 

4. Coloque o cartão SIM que foi fornecido. O cartão SIM tem várias 
dimensões, escolha a dimensão média (tal como mostra na imagem); 
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5. O cartão SIM deverá estar na posição indicada na imagem seguinte. 
Puxe a patilha para baixo e puxe a patilha para a direita; 

 

 
6. Ligue o router. Pressione durante algum 

tempo o botão indicado pela seta.  

 

 

 

 

As luzes do router começarão a piscar, poderá consultar o manual de 
intrusões do router para mais informações. 

LIGAR À REDE WIFI DO ROUTER AO COMPUTADDOR 

Depois de ligar o router, no ecrã Vamos liga-lo a uma rede selecione a 
rede móvel do seu router. 

 

Introduza a palavra-passe que registou anteriormente. Aguarde até 
estabelecer a ligação com o router. Cliquem em SEGUINTE. 
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CONFIGURAR UTILIZADOR NO COMPUTADOR 

Depois de terminados todos os procedimentos anteriores, será 
necessário configurar o utilizador e alguns dos serviços.  

1. No ecrã de contrato de licença clicar em ACEITAR. 

 

2. No ecrã Como pretende configurar? Selecione a opção Configurar para 
uma organização e clique em SEGUINTE. 

 

3. Introduza o email escolar do(a) seu/sua educando(a). Clique em 
SEGUINTE. No ecrã seguinte escreva a palavra-passe do email escolar. 
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4. Nos ecrãs seguintes deverá responder da seguinte forma: 

 Faça mais com a sua voz  selecione “Não utilizar reconhecimento de 
voz online” e clique em ACEITAR; 

 Permitir que a Microsoft e as aplicações utilizem a sua localização  
selecione “Não” e clique em ACEITAR; 

 Localizar o meu dispositivo  Selecione “Sim” e clique em ACEITAR; 

 Enviar dados de diagnóstico para a Microsoft – escolha a primeira 
opção, clique em ACEITAR;  

 Melhorar a tinta digital e a escrita - Escolha a opção “Não”, clique em 
ACEITAR;  

 Obter experiências personalizar com dados de diagnóstico - Escolha a 
opção “Sim”, clique em ACEITAR;  

 Permitir que as aplicações utilizem o ID de publicidade – Escolha a 
opção “Não”, clique em ACEITAR; 

Depois de concluídas as configurações anteriores, irá surgir o ecrã 
Utilize o Windows Hello na sua conta. 

De seguida irá configurar um método adicional de segurança da conta. 
Esta configuração é essencial para manter a segurança da sua conta.  

No Passo 1: como o devemos contactar? Selecione: 

 A opção telefone de autenticação;  

 Selecione o código do país (+351) Portugal; e no campo seguinte o 
telefone móvel; 

 No Método escolha a opção Enviar-me um código por mensagem 
de texto. 

 

 

Clique em SEGUINTE. 

 

5. Escreva o código SMS. 

 

6. Clicar em Verificar. 
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7. Defina um PIN de entrada para o utilizador e reescreva o PIN. No final 
clique em OK. 

 

8. Depois de definido o PIN as configurações da máquina e do utilizador 
o computador está pronto a ser utilizado.  

 

NOTAS FINAIS 

 Se possuir ligação à rede de internet sem fios em casa, sugere-se 
que faça a ligação ao computador e atualize o Windows.  

 O computador tem pré-instalada uma versão de demonstração do 
Microsoft Office. O tempo de utilização desta versão está limitada. 
A Escola não dispõe de licenças para instalação do Microsoft 
Office nos computadores e a licença gratuita “Office 365 
Educação” não permite descarregar e instalar o Microsoft Office 
no computador.  
Deverão utilizar a versão web do Word através do link: 

o  Word (office.com) 
o PowerPoint (office.com) 
o Excel (office.com) 

 Instalação do Microsoft Teams (aqui). 

 

 

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-da-educacao-e-ciencia.aspx
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https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=869426&clcid=0x816&culture=pt-pt&country=PT&lm=deeplink&lmsrc=groupChatMarketingPageWeb&cmpid=directDownloadWin64

