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Agrupamento de Escolas Cego do Maio – Póvoa de Varzim (Cód. 152250) 

_________________________________________________________________________________________ 

FASE 2 - Portáteis Tipo 2 

Como configurar o portátil pela primeira vez? 

1.  Vamos começar com a região. Está correta? Confirme “Portugal” selecionando “Sim”. 
 

2.  Este é o esquema de teclado correto? Confirme “Português” selecionando “Sim”. 
 

3.  Pretende adicionar um segundo esquema de teclado? Selecionar: “Ignorar”. 
 

 

4.  Como pretende configurar? Selecionar: “Configurar para utilização pessoal”. 
 

5.  Iniciar sessão com a Microsoft Deve selecionar “Conta offline”. 

ATENÇÃO: Não inserir nenhum e-mail.  

 
 

6.  
Iniciar sessão para beneficiar de todos os serviços e 
aplicações Microsoft 

Selecionar: “Experiência 
limitada”. 

 

7.  Quem vai utilizar este PC? Introduzir o primeiro e último nome do(a) aluno(a). 
 

8.  Criar uma palavra-passe super fácil de memorizar Introduzir: 1234 
 

9.  Criar perguntas de segurança para esta conta  

Selecionar a primeira pergunta e responder 

Selecionar a segunda pergunta e responder 

Selecionar a terceira pergunta e responder 

10.  Localizar o meu dispositivo Selecionar: “Sim” e “Aceitar”. 
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11.  
Enviar dados de diagnóstico para a 
Microsoft 

Selecionar: “Enviar os dados de diagnóstico 
necessários e opcionais” e “Aceitar”. 

 

12.  Melhorar a tinta digital e a escrita Selecionar: “Sim” e “Aceitar”. 
 

13.  Obter experiências personalizadas com dados de diagnóstico 
Selecionar: 
“Sim” e “Aceitar”. 

 

14.  Permitir que as aplicações utilizem o ID de publicidade Selecionar: “Não” e “Aceitar”. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Guarda aqui as tuas credenciais 

Conta de e-mail:________________________________@cegodomaio.org 

                 Senha: _______________________ 

Cartão SIM:  

Número: ______________________ 

PIN: _______ PUK: ______________ 

Recomendações de manutenção e de utilização para evitar danos 

 (Os danos induzidos pelos alunos são da responsabilidade dos 
encarregados de educação e acarretam custos) 

 

- Se possível escolher uma área de trabalho e manter o portátil 
nesse local (secretária, etc.); 
- Utilizá-lo de preferência numa superfície plana e não utilizá-lo em 
superfícies instáveis (sofá, etc.); 
- Não disponibilizar o portátil ao seu educando para entretenimento 
(Jogos, Facebook, etc.); 
- Quando transportar o equipamento, utilizar sempre a respetiva 
mochila; 
- Nunca utilizar o portátil enquanto ingere alimentos, principalmente 
líquidos. 

Quando for apresentada esta imagem a 

configuração está terminada. 


