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Este guia descreve os procedimentos a realizar no primeiro arranque
do computador, a ativar o módulo LTE e a instalação do Free Office.
O computador vem com o Windows 10 pré-instalado mas são
necessárias fazer algumas operações durante o primeiro arranque.
Alguns passos são mais demorados, outros exigem mais atenção. É importante que, uma vez
iniciado, o processo seja realizado até ao fim sem interrupções. Deverá demorar cerca de 15
minutos.
1. Ligue o computador
2. Selecione a opção português
(Portugal)
3. Clique em Sim

4. Mantenha a opção Portugal
5. Clique em Sim

6. Mantenha a opção Português
7. Clique em Sim

8. Clique em Ignorar

Neste ecrã vamos configurar a ligação do
computador a uma rede. Esta pode ser:
A. a rede Wi-Fi da tua casa;
B. a rede por cabo da tua casa;
C. a rede móvel não está funcional.
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Se não tiver Internet em casa selecionar a
opção “Não tenho Internet” (D). Na
janela seguinte clique em “Continuar
configuração limitada”. O processo
continua a partir do passo 12

Para ligar ao WiFi da sua casa
9. Clique no nome da rede (SSID)

10. Introduza a palavra-passe (Wi-FI
Key) da sua rede de casa.

11. Clique em Seguinte
Aguarde enquanto o sistema realiza a
configuração da rede.

12. Clique em Aceitar

13. Clique
em
Configurar
utilização pessoal
14. Clique em Seguinte

15. Clique em Conta offline

para

16. Clique em Experiência limitada

17. Escreva no campo AEMS

18. Clique em Seguinte

19. Nos próximos ecrãs realize as
escolhas apresentadas nas imagens
para uma melhor experiência de
utilização

AGUARDE ENQUANTO O WINDOWS ACABA A CONFIGURAÇÃO

Ativar a Rede Móvel
Não é fornecido nenhum hotspot para acesso à Internet, uma vez que o
computador possui um módulo interno (LTE) para esse efeito.
O SIM é instalado no lado esquerdo do computador.
Após a configuração, a rede móvel encontra-se Desativada (A) devido a
uma falha na configuração do módulo LTE.

Para ativar o módulo deverão ser seguidos os seguintes passos

A
1. Na caixa de texto da barra do Windows, escreva “gestor de dispositivos” e carregue na tecla Enter.

2. Expanda o menu Placas de Rede.
3. Clique com o botão direito do
rato na linha Mobile MBIM
Network Adapter.
4. No menu de contexto selecione a
opção Desinstalar dispositivo.

5. Confirme
a
desinstalação,
clicando em Desinstalar

6. Abra o menu Ação
7. Selecione a opção Verificar se há
alterações de hardware.
8. Aguarde alguns minutos até que
o Windows conclua a instalação.

Pacóte de Escritórió
O computador traz instalada uma versão do Microsoft Office online e/ou uma versão Desktop de
demonstração. O Programa Escola Digital não atribuiu licenças para instalação do Office pelo que pode
optar por uma das seguintes opções:




Criar uma conta Microsoft e utilizar o Office online (https://www.office.com/);
Adquirir uma licença Microsoft Office;
Utilizar o Free Office que é gratuito e compatível com o programa da Microsoft.

Instalação do Free Office
Uma vez que já não precisa do Microsoft Office comece por o desinstalar.
Descarregue o ficheiro de instalação do Free Office (https://tinyurl.com/due6wnf5)
Execute o programa de instalação (no portal do Agrupamento – www.aems.pt – pode encontrar o manual
completo).

Registo do Free Office
Os programas que compõem o Free Office são gratuitos mas obrigam ao seu registo.
Ao abrir um dos programas é apresentada a mensagem abaixo.
A. Clique no botão Obtenha já a sua chave do produto (1).
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B. Escreva o endereço do email institucional do aluno ou outro (2).
C. Clique no botão Obtenha uma chave do produto grátis (3).
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D. Na janela seguinte clique em Ok.
E. Abra a sua caixa de correio eletrónico e abra a mensagem que tem como assunto FreeOffice
2018 para Windows: Sua chave de produto (4).
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F. Copie a chave do produto (5).
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G. Coloque/cole a chave do produto no respetivo campo (6).
H. Clique no botão Desbloquear já (7).
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Registo terminado!

