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 Um computador portátil e o seu transformador; 
 Um hotspot de um operador da rede móvel e um cartão SIM que garante a conetividade a partir de qualquer ponto do país (pressupondo uma utilização
responsável de dados móveis). Este possuí 12GB, um débito igual ou superior a 2Mbps, capacidade de utilização das redes 2G, 3G e 4G e, ainda está
vedada a possibilidade de realização de comunicações de voz ou a realização de comunicações em roaming fora da UE, não existindo diferenciação
entre dados em contexto educativo e dados de utilização livre. Uma vez esgotado o plafond, será aplicada pelos Prestadores de Serviços de Acesso à
Internet (PSAI) uma limitação do débito, respeitando o limite mínimo de 2 Mbps. Os carregamentos adicionais são da total responsabilidade do
Encarregado de Educação ou Aluno maior de idade, que assume a despesa. O utilizador deve poder proceder à aquisição de tráfego adicional de
utilização livre, em múltiplos de 2GB, pelo preço unitário de €5,00 (cinco euros), com IVA incluído, através de Multibanco, Home banking ou MB Way; 
 Uns auscultadores com microfone; 
 Uma mochila. 

Este Manual pretende ajudar no primeiro arranque do sistema operativo, a configurar a ligação do computador ao hotspot de acesso à Internet Wi-Fi e a
instalar alguns programas para ajudar nas suas tarefas escolares etc... 

Além disso, contém uma síntese sobre o programa XXII Governo Constitucional, "Escola Digital - Kits de Computadores e de conetividade", implementado
pelo Ministério da Educação, e gerido pela Secretaria-Geral da Educação e Ciência (SGEC) com vista a alcançar a meta da “Universalização da Escola
Digital”, e dispõe de uma elevada dotação orçamental para viabilizar a digitalização do ensino e das escolas, compreendendo não apenas a distribuição de
computadores mas também a formação de professores, a capacitação dos alunos para a literacia digital, e a digitalização de manuais escolares, por
exemplo.
A abordagem privilegia a mobilidade e não uma utilização centrada apenas nas salas de aula. 
     O pressuposto subjacente a este programa é o de que a tecnologia pode produzir um impacto significativo no ensino e na aprendizagem, o que se
repercutirá numa melhor preparação dos alunos para um mundo que está, ele próprio, inegavelmente orientado para a tecnologia.
     
Este assenta em quatro pilares (equipamentos, conetividade, capacitação dos professores e recursos pedagógicos digitais), dos quais aqui se destacam o
acesso a equipamentos e a conetividade.

A nível infraestrutural, as escolas públicas serão dotadas de computadores, conetividade e licenças de software, que vão começar a chegar às escolas
públicas de forma progressiva. 
 
Num primeiro momento será dada particular atenção aos alunos abrangidos por apoios no âmbito da Ação Social Escolar, iniciando-se com os alunos do

escalão A e B.

A Secretaria-Geral da Educação e Ciência (SGEC) é a entidade responsável pelo fornecimento dos equipamentos aos Agrupamentos de Escolas/Escolas
não Agrupadas (AE/ENA) que, por sua vez, ficam responsáveis pela cedência aos alunos do direito de utilização temporária e gratuita de equipamentos

informáticos, conetividade e serviços conexos, no âmbito da execução da medida «Universalização da Escola Digital».

Este processo requer a entrega do equipamento na sede de cada AE/ENA, bem como a assinatura de um Auto de Entrega pelo Encarregado de

Educação do aluno a quem for cedido o kit. 
  O kit que a Escola emprestou-lhe é composto por: 

Nota: O equipamento traz instalada uma versão de demonstração do Microsoft Office. As ferramentas Microsoft Office, disponibilizadas com o

PC, têm uma licença de utilização limitada a 7 dias. A Escola não dispõe de licenças para a instalação do Microsoft Office nos computadores e a

licença gratuita "Office 365 Educação" não permite descarregar e instalá-lo no computador. 
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Os equipamentos são cedidos a título de empréstimo e de modo gratuito até o aluno concluir o respetivo ciclo de estudos, devendo restituí-los no fim do
ciclo de estudos/ período indicado; 
O encarregado de educação/aluno obriga-se a zelar pela conservação dos bens e equipamentos; 
A instalação ou cópia de programas ou aplicações informáticas (software) no equipamento informático é expressamente proibida, excepto software
para fins exclusivamente escolares; 
A instalação ou remoção de partes ou componentes (hardware) é proibida; 
O encarregado de educação/aluno é obrigado a comunicar imediatamente ao Agrupamento em caso de perda ou roubo dos bens equipamentos; É
expressamente proibido emprestar/ceder estes equipamentos a terceiros; O encarregado de educação/aluno obriga-se a suportar todas as despesas
devidas pela recuperação dos bens ou equipamentos sempre que os danos advenham de mau uso ou negligência na sua conservação.

Quando os alunos tenham completado o ciclo ou nível de ensino a que se destinam os equipamentos a fornecer ou a escolaridade obrigatória (1.º ciclo –
devolução do equipamento no final do 4.º ano; 2.º/3.º ciclos – devolução do equipamento no final do 9.º ano) e apenas durante a sua permanência no
agrupamento;
Nas situações de transferências de alunos para outro AE;
O equipamento deve vir acompanhado com a cópia do Auto de Entrega;
Devem ser removidos os dados pessoais, programas instalados pelo utilizador, eventuais contas de acesso (como contas Microsoft ou outras), e ficheiros
de autoria do utilizador;
Deverá ser efetuada, dentro do possível, a uma higienização dos equipamentos, cumprindo os cuidados de limpeza apropriados aos equipamentos. No
ato da entrega dos equipamentos informáticos, os mesmos serão verificados quanto ao seu estado de funcionamento.

No nosso Agrupamento, recebem-se 3 tipos de computador: I) 1º ciclo do ensino básico; II) 2º e 3º ciclos do ensino básico; III) ensino secundário e docente. 
Os tipos de equipamentos foram ajustados às necessidades de utilização de cada nível educativo em contexto de aprendizagem. 

As condições gerais de acesso ao Kit, são: 

  O AE solicita a devolução de equipamentos informáticos,  conetividade e serviços conexos, nas seguintes situações:

Nota: Não deverá remover nenhuma das etiquetas autocolantes que estão na base do computador.

Nos casos previstos anteriormente, a devolução dos equipamentos informáticos,  conetividade e serviços conexos pelo EE ou pelo aluno deve ocorrer através
da entrega dos mesmos nas instalações da sede do AE/EnA no prazo máximo de uma semana, após a verificação dos factos aí descritos.

O Encarregado de Educação obriga-se a zelar pela conservação dos bens e equipamentos que lhe são cedidos por empréstimo, devendo restituí-

los no fim do período indicado nos pontos anteriores nas condições que resultam de um uso responsável e prudente, sob pena do acionamento de

obrigações contratualmente previstas por perda ou deterioração dos bens e equipamentos.

O Encarregado de Educação obriga-se, ainda, a suportar todas as despesas devidas pela recuperação dos bens ou equipamentos sempre que os

danos advenham de mau uso ou negligência na sua conservação.

Os alunos não podem emprestar o equipamento e, em caso de roubo ou extravio, o Encarregado de Educação deverá fazer o auto de ocorrência

imediatamente junto das entidades competentes e dos serviços do Agrupamento, e em caso se verifique o uso abusivo ou incorreto do

equipamento, este pode ser retirado ao aluno. 
       
Assim, os beneficiários finais deverão adotar uma utilização responsável e para os fins educativos a que se destinam estes equipamentos e conetividade.
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Informamos, ainda, os senhores encarregados de educação do Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos que a equipa interna de apoio ao Programa
Escola Digital, no que diz respeito à gestão ou instalação de software ou manutenção dos kits distribuídos aos alunos, encontra-se na escola sede do
Agrupamento para a prestação do referido apoio sempre dependente de um agendamento prévio e atempado para aejms.direccao@gmail.com com a
informação do problema e da situação em que ocorre, do horário pretendido para atendimento e do nome e turma do aluno a quem o equipamento foi
cedido. Deverá, preferencialmente, ser indicado pelo aluno ou encarregado de educação um número telefónico para um melhor esclarecimento prévio da
situação. 

Os equipamentos em garantia serão reparados gratuitamente sempre que a avaria não decorra de mau uso. Quando aplicável será solicitado orçamento
para reparação.

Todas as questões relacionadas com este programa deverão ser direcionadas para o email/ correio electrónico: aejms.direccao@gmail.com - bem como
todos os assuntos relacionados com atualizações, instalação de softwares (pedidos pelos professores), e situações de reconfigurações do sistema devem ser
solicitados para o email/ correio electrónico acima mencionado. Em situações excecionais, poderá utilizar o telefone 212 388 630.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Este equipamento vem com o sistema operativo Microsoft Windows 10 pré-instalado, contudo são necessárias 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...

Algumas etapas são mais demoradas, outros exigem mais atenção. É importante que, uma vez iniciado, leve o processo até ao fim sem quaisquer
interrupções!
Pressione o botão Liga/Desliga para ligar o computador. Durante o processo de configuração, o Windows 10 pode levar bastante tempo para processar um
item, sem indicadores de progresso na tela. Isso é normal.

Após a escolha do idioma, a tela "Vamos começar com a região. Está correto?" será exibida. Selecione o país ou região na lista e clique em "Sim".
Em seguida, a tela "Este é o esquema de teclado correto?" é exibida. Selecione o layout de teclado desejado e clique em "Sim". ~

Imagem 1 - "Vamos começar com a região. Está correta?"                                                                   Imagem 2 - "Este é o esquema de teclado correto?"
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Primeiro arranque, 

Configuração do sistema operativo!
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Na tela "Pretende adicionar um segundo esquema de teclado?", você pode seguir as instruções para adicionar outro layout de teclado ou clicar em

"Ignorar". Na tela "Vamos conectá-lo a uma rede", selecione a opção "Não tenho Internet", e depois em "Continuar com configuração limitada".

Imagem 3 - "Pretende adicionar um segundo esquema de teclado?"                                                                      Imagem 4 - "Vamos ligá-lo a uma rede"

Imagem 5 - "Há mais para descobrir quando estabelecer ligação à Internet". 
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Após algumas telas de configuração introdutórias que não requerem nenhuma ação,  a tela do "Contrato de licença do Windows 10" será exibida. 

Após ler o contrato de licença, clique em "Aceitar" para continuar.

No seguinte ecrã, clique em "Configurar para utilização pessoal", e depois em "Seguinte".

Em seguida, deverá definir o nome de utilizador. Escreva "AEJMS", e clique em "Seguinte". 

Nota: Não deverá atribuir qualquer palavra-passe, clique em "Seguinte".

Imagem 6 - "Contrato de Licença do Windows 10"                                                                                                    Imagem 7 - "Como pretende configurar?"

Imagem 8 - "Quem vai utilizar este PC?"                                                                           Imagem 9 - "Criar uma palavra-passe super fácil de memorizar" 

Imagem 10 - "Faça mais com a sua voz"                                             Imagem 11 - "Permitir que a Microsoft e, as aplicações utilizem a sua localização"
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No ecrã "Localizar o meu dispositivo", escolha a opção "Não", e clique em "Aceitar". 

No ecrã "Enviar dados de diagnóstico para a Microsoft", escolha a opção "Enviar os dados de diagnóstico necessários", e clique em "Aceitar".

Imagem 12 - "Localizar o meu dispositivo"                                                                                Imagem 13 - "Enviar dados de diagnóstico para a Microsoft"

No ecrã "Melhorar a tinta digital e a escrita", escolha a opção "Não", e clique em "Aceitar".

No ecrã "Obter experiências personalizadas com dados de diagnóstico", escolha a opção "Não", e clique em "Aceitar".

Imagem 14 - "Melhorar a tinta digital e a escrita"                                     Imagem 15 - "Obter experiências personalizadas com dados de diagnóstico"

  

Imagem 16 - "Permitir que as aplicações utilizem o ID de publicidade"           Imagem 17 - "Faça mais em dispositivos com o histórico de atividades"

Agora o seu computador estará pronto a ser utilizado.

Para melhorar a sua experiência de utilização é recomendado que faça mais algumas configurações que mostram a seguir. 

Tenha cuidado no seu manuseamento!
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Ligar à rede wifi criada pelo hotspot que

recebeste com o computador!
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Imagem 18 - "Escola Digital - Configuração dos Hotspot ThingsMatrix:  Manual para o utilizador final"




