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Agrupamento de Escolas Júlio Dinis – Gondomar

E-mail de contacto com o Agrupamento de Escolas Júlio Dinis:
escola.digital@aejuliodinis.com

O que é o Programa Escola Digital
O programa Escola Digital 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. Para concretizar, serão distribuídos 2 kits pelos beneficiários: o
kit do computador e o kit da conetividade.
No caso do kit do computador, importa referir que há três modelos de equipamento que variam
consoante o nível de ensino que o/a aluno/a frequenta. Já o acesso à internet está ajustado a
uma utilização responsável em contexto educativo.

“Manuais de Computadores”
Lenovo SF40Il6W201
SF20GM6-QC
SF20GM6-UM-V1

Configuração dos hotspots com cartões vodafone
https://www.youtube.com/watch?v=T6SGhycxYjk&ab_chan
nel=S%C3%B3niaRodrigues
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Configuração Inicial Dos Equipamentos
Configurar o Windows 10 - O assistente digital pessoal conduzirá pelo processo de configuração
Windows 10, utilizando o touchpad/ rato para avançar pela configuração.
a) Após o logotipo da marca do PC Portátil, será exibida o ecrã abaixo que nos sugere aguardar

Figura 1

b) Vamos de seguida começar por definir a região. Deverá selecionar pais/região - Portugal e
clicar em Sim.

Figura 2

c) No ecrã Este é o esquema de teclado correto? Deverá selecionar o layout do teclado –
Português e clique em Sim.

Figura 3
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d) No ecrã, pretende adicionar um segundo esquema de teclado? poderá selecionar Ignorar.

Figura 4

e) No ecrã, Vamos liga-lo a uma rede. Selecione a opção com o nome do seu hotspot;
após selecionar Ligar, escreva a senha, que está na caixa do hotspot. Caso pretenda
ligar à rede wireless pessoal/casa deverá ignorar este passo.
Exemplo de alguns dos nomes possíveis:

Figura 5

Figura 6

f) Caso já possua internet wireless em casa, poderá ligar à sua rede pessoal. Basta
localizar o nome da sua rede pessoal, selecionar a mesma, introduzir a password e
clicar em Seguinte.

Nota: Pretende-se que não sejam feitas configurações inicias de acesso à
internet de forma a ser possível a criação de uma CONTA LOCAL. Este
processo garante que o computador possa ser utilizado mesmo sem um
acesso à internet. Selecionar a opção:
NÃO TENHO INTERNET. Selecionar “CONTINUAR COM CONFIGURAÇÃO LIMITADA” e fazer
clique no botão “LIGAR AGORA” . Agora, passe para a Figura 9.

3

Se optar por se Ligar à Internet siga os passos seguintes.
g) deverá selecionar a opção Sim, para permitir que o seu computador seja detetável
por outros PCs e dispositivos da rede.

Figura 7

h) Após ter aceite a opção anterior, irá surgir a indicação que está Ligado, seguro rede
selecionada.

Figura 8

i) Após alguns ecrãs de configuração introdutórios que não requerem nenhuma ação, o ecrã
do Contrato de licença do Windows 10 será exibido. Após ler o contrato de licença, clique em
Aceitar para continuar.
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Figura 9

j) Após o contrato de licença, Como pretende configurar? deverá selecionar a opção Configurar
para utilização pessoal e posteriormente deverá clicar em Seguinte.

Figura 10
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k) Após selecionar a uso pessoal, irá surgir o ecrã “Quem vai utilizar este PC?

Figura 11

Deverá atribuir o seguinte nome:
Password:

AEJD
EscolaJD22!

l) Após a definição das perguntas de segurança existem mais um conjunto de definições que
deverá estabelecer:
A partir deste momento devem escolher sempre a opção inferior tal como nas imagens
abaixo:

Figura 12
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Figura 13

Figura 14
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Figura 15

Figura 16
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Figura 17

Figura 18
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Figura 19

E assim está terminada a configuração do Windows 10.
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Devolução de Equipamentos Escola Digital - Transferências ou final de
4º,6º e 9º anos
Em casos de transferência, final de 1º , 2º e 3º ciclos do Ensino
Básico, os equipamentos atribuídos pelo Programa Escola Digital,
deverão ser integralmente devolvidos à escola, nomeadamente:

- Computador;
- Transformador/carregador do computador;
- Equipamento de conetividade (quando externo ao computador, com o carregador e cabo
respetivo);
- Cartão SIM completo;
- Mochila;
- Auscultadores com microfone;
- Embalagem completa e respetivos suportes internos.
O equipamento deve vir acompanhado com a cópia do Auto de Entrega e com a indicação das
palavras-passe de acesso ao computador ou de início de sessão. 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 - De preferência deverá executar as
instruções ao fundo desta página "Remoção total de dados pessoais".
Deverá ser efetuada, dentro do possível, a uma higienização mínima 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 final do ano letivo será indicado um horário para devolução do equipamento.
Contacto para marcações de devolução: escola.digital@aejuliodinis.com

Remoção total de dados pessoais:

OBS: Execute todos os tipos de restauro sempre com a fonte de alimentação ligada.
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Bloqueio inesperado de computadores do modelo Lenovo M14L-256 "Escola Digital"
Na sequência de uma atualização dos mecanismos antivírus, existe a
possibilidade de ativação do sistema de proteção (CUCo), contra roubo dos
computadores Lenovo M14L-256, cedidos no âmbito do Programa "Escola
Digital", onde este sistema está instalado. Para evitar o bloqueio do
computador será necessário descarregar o ficheiro de correção existente em
http://cuco.softi9.pt/updates/20210517101.bat e executá-lo de seguida.

Para tal, basta fazer duplo clique com o rato em cima do ficheiro
descarregado.
De seguida, abrir-se-á uma janela onde se visualizará o desenrolar das alterações. Após
finalização do processo, o equipamento encontra-se atualizado. Durante todo este
procedimento o computador deve estar ligado à internet. Deverá estar desativado
temporariamente o software antivírus antes de iniciar o procedimento descrito anteriormente,
e de seguida deverá ser reativado. Caso se verifique um ecrã de bloqueio idêntico ao que é
ilustrado, por não ter sido realizado atempadamente o procedimento anteriormente referido,
deverá ser contactada realizado o procedimento seguinte:
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Figura 20
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Figura 21

Devolução de computadores para manutenção ou reparação
Caso um computador apresente uma anomalia que necessite de ser inspecionada na escola,
seguindo-se eventual envio para reparação ou para acionamento da garantia, deve ser devolvido
embalado tal como foi entregue.

O que é necessário devolver com o computador durante a manutenção?
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A falta de algum elemento acima identificado poderá levar à recusa de aceitação por questões
de logística. No ato de devolução deve ser preenchido um formulário de identificação e
verificação do equipamento entregue com a descrição da anomalia e com os dados de acesso
ao mesmo.
A entrega deverá ser agendada, contactando escola.digital@aejuliodinis.com

Instalação de programas
Os computadores do Programa Escola Digital, são entregues com o software predefinido de um
PC vendido com o Windows.

Sugerimos a instalação dos seguintes programas nos equipamentos:
Google Chrome – navegador (recomendado devido à utilização da plataforma Google
Workspace)

VLC – reprodutor multimédia
LibreOffice ou OpenOffice ou WPS Office – editor de texto, folha de cálculo, apresentador,…
Acrobat Reader DC – leitor de pdf’s
Conforme as condições gerais de empréstimo do Kit é proibida a instalação, tentativa de
instalação de qualquer aplicativo não autorizado. É permitida a instalação de software
exclusivamente para fins do processo de ensino e aprendizagem.

Observações:
O pacote Microsoft Office vem de origem no computador, sem que exista licença para o aluno
o usar. O fornecimento desta licença não está prevista no programa Escola Digital.
Solicita-se especial atenção para que sejam guardados os dados de licenciamento, caso sejam
instaladas aplicações licenciadas ao utilizador, pois caso o equipamento avarie ou seja
substituído, a empresa fornecedora/reparadora do equipamento não se responsabiliza pela sua
reposição.
No entanto, como o Agrupamento Júlio Dinis dispõe para os seus alunos e docentes da
plataforma Microsoft 365, podem aceder além das ferramentas do MS Office, como MS Teams,
cloud OneDrive, etc.
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Caraterísticas do pacote de dados móveis
É disponibilizado aos alunos e docentes um pacote com:

1 - 12Gb de dados
2 - Um débito igual ou superior a 2 Mbps
3 - Capacidade de utilização das redes 2G, 3G e 4G;
4 - Está vedada a possibilidade de realização de comunicações de voz;
5 - Está vedada a realização de comunicações em roaming fora da UE;
6 - Não existe diferenciação entre dados em contexto educativo e dados de utilização
livre.
Uma vez esgotado o plafond referido no ponto 1, será aplicada pelos Prestadores de Serviços de
Acesso à Internet (PSAI) uma limitação do débito, respeitando o limite mínimo de 2 Mbps.
Os beneficiários finais deverão adotar uma utilização responsável e para os fins educativos a que
se destinam estes equipamentos e conetividade, incluindo todos os aspetos de instalação e
configuração de aplicações e dos dispositivos, bem como visualização de conteúdos para
utilização em contexto educativo.

Compra de dados móveis
É possível efetuar a aquisição de mais dados móveis. 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.

Configuração de Equipamentos de Acesso à Internet
1 - Configuração dos dispositivos de acesso à internet - Configuração das
operadoras
2 - Preparar o Hotspot ThingsMatrix TMF08 (pdf)
3 - Configuração dos Hotspot ThingsMatrix - Operadoras (pdf)
4 - Configuração dos Hotspot ZTE_MF920U (pdf)
5 - Instalação do cartão SIM CARD computador INSYS no módulo LTE/4G,
modelos WH1-140P.c/YK1-140P/PT1-140C(pdf)
6 - Como colocar o cartão SIM no módulo LTE/4G, modelo GW1-W148 (pdf)
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Desbloquear o Sistema de Segurança CUCO
Verificou-se que a atualização do Windows alterou a
configuração necessária para que a plataforma de segurança
implementada para os computadores deste projeto continue a
funcionar corretamente.

O fabricante do sistema de segurança CUCo, disponibilizou um aviso sobre uma atualização
crítica do sistema e alerta para a importância da instalação em todos os equipamentos. O
fabricante aconselha a que a presente atualização seja efetuada por todos os utilizadores finais,
com a maior brevidade.

Para interesse de todos, visando garantir que o problema é minimizado deverão os
utilizadores proceder conforme indicações abaixo:
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Desbloqueio do Sistema CUCo (Escola Digital)
CUCo é uma tecnologia de segurança exclusiva para computadores, tablets e smartphones.
Esta possibilita que um dispositivo realize um autoteste de conformidade que possibilita o
respetivo bloqueio remoto, desbloqueio e localização.

Quando o equipamento é bloqueado surge uma imagem semelhante à seguinte:

Figura 22

O equipamento ainda não se encontra bloqueado?
É necessário efetuar a atualização do Sistema de Segurança CUCO de forma a evitar futuros
bloqueios.
Para o efeito realize as seguintes operações:

17

O equipamento já se encontra bloqueado?
Para desbloquear realize as seguintes operações:

Porque razão ocorre este bloqueio?
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