REPOR O PC ANTES DA DEVOLUÇÃO À ESCOLA
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INTRODUÇÃO
O presente documento contém instruções genéricas para a reposição de
fábrica, em caso de devolução à escola, do sistema operativo Windows 10
instalado nos computadores.
Os passos indicados devem ser seguidos para situações de reposição a partir
do próprio disco do computador.

OPÇÃO 1
REPOR O PC ANTES DA DEVOLUÇÃO À ESCOLA
A reposição reinstala o Windows 10, permitindo assim que o próximo aluno que receber o
computado possa fazer devido uso do mesmo. Pode repor o PC a partir de Definições, do ecrã
de início de sessão, ou com uma unidade de recuperação ou suporte de dados de instalação.
REPOR O PC A PARTIR DE DEFINIÇÕES
1. Selecione o botão Iniciar
Segurança

e, em seguida, selecione Definições

> Recuperação

.

Abrir definições de recuperação

2. Em Repor este PC, selecione Introdução:
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> Atualizações e

ESCOLHER A OPÇÃO "REMOVER TUDO" - este processo levará 1 ou 2 horas. Mantenha o computador
ligado à corrente.

REPOR ESTE PC A PARTIR DO ECRÃ DE INÍCIO DE SESSÃO
Se não conseguir abrir as Definições, pode repor o PC a partir do ecrã de início de sessão. Para
tal:
1. Prima a Tecla do logótipo do Windows

+ L para aceder ao ecrã de início de sessão

e, em seguida, reinicie o PC premindo a tecla Shift enquanto seleciona o botão para
Ligar/Desligar

> Reiniciar no canto inferior direito do ecrã.

2. O PC irá reiniciar no Ambiente de Recuperação do Windows (WinRE).
3. No ecrã Escolher uma opção, selecione Resolução de Problemas > Repor este PC e
escolha uma das opções da tabela seguinte:
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IMPORTANTE
Se o dispositivo estiver encriptado, irá necessitar da chave BitLoker para
repor o PC. Se não souber qual é a chave BitLocker, consulte Localizar a
minha chave de recuperação BitLocker.

[5]

