End-User Setup Instructions - Portuguese version

DIGl'fAL INCLUSION

PROJECT
"Shrinking the Digital Divide"

Instruções de Configuração para o Usuário Final
O Projeto "Digital Inclusion" do Distrito Escolar do Condado de Palm Beach instalou um sistema operacional
Chrome (OS) Neverware Cloud Ready no seu computador. O que vai proporcionar a seu filho uma experiência
semelhante ao acessar programas de ensino em casa como se estivessem na escola. É necessário que tenham
acesso aoWi-Fi (conexão sem fio) ou acesso à rede por fio para a etapa inicial de configuração e uso do
computador em geral. Veja abaixo as instruções etapa-por-etapa de como concluir o processo de configuração.
Configuração Inicial (Conta Titular dos Pais)
É extremamente recomendado que a primeira conta seja criada neste computador pelo pai/mãe que é o
dono(a) do computador. Uma conta de Gmail é necessária para este processo. As etapas abaixo incluem a
criação de uma conta do Gmail, se necessário.
1. Na tela deWelcome, clique no botão azul let's Go
2. Selecione a rede de WiFi apropriada e conecte-se (Obs: caso não tenham WiFi em casa, os usuários devem
conectar-se através de WiFi abertos ao público em locais comoMcDonalds, Starbucks, Panera Bread, Biblioteca
Pública , etc.)
3. Clique no botãoCONTINUE para aceitar o acordo de Coleta de Dados Anônima.
4. Digite o endereço do Gmail na caixa de e-mail (Obs: caso não tenham uma conta de Gmail clique emMore
options, Create Account , para criar uma conta de Gmail.)
5. Escolha a imagem que usará no seu perfil ao selecionar um dos ícones e então cliqueOK.
6. Clique no botãoGET STARTED para fechar a caixa de diálogo
7. Clique OK para aceitar o acordo para uso de cookies
(Obs: O navegador abrirá no siteNeverware. Este sistema operacional é gratuito para o uso em casa, por isso,
não compre as versões Education ou Enterprise).
8. Clique "X" no canto superior direito da caixa de diálogo para fechar a janela de informações

Instalação de Adobe Flash e Componentes Exclusivos de Mídia

1. Faça o Login como pai/mãe (dono da conta) no sistema operacional Chrome
2. Pressione as teclas Shift+ Alt+ S ao mesmo tempo para abrir o menu
3. Clique no ícone de engrenagem para abrir Settings menu
4. Mova a tela para baixo até os Midia Plug ins e clique no botão Instal para instalar Adobe Flash
5. Clique o botão de Accept License para terminar o acordo de usuário.
6. Mova a tela para baixo até os Midia Plugins e clique no botão Install para instalar os Componentes
Exclusivos de Mídia
7. Clique no botão Accept License para terminar o acordo de usuário
8. Clique no botão RESTART NOW na mensagem de diálogo para reiniciar o computador

Configuração da Conta do Aluno

Os alunos usarão o nome de usuário e a senha do Distrito Escolar do Condado de Palm Beach para criar contas
adicionais neste dispositivo. Para criar outra conta (do aluno) neste computador:
1. Na tela de login, clique no botão Add Person (canto esquerdo inferior da tela)
2. Digite o endereço de e-mail do aluno no Distrito (S + número do aluno +@stu.palmbeachschools.org), clique Next
3. Digite a senha do aluno no Distrito, clique Next
4. Clique "X" na parte superior do canto direito para fechar a caixa de diálogo
5. Acesse o portal usando o nome de usuário e a senha do Distrito
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