
Recomendações e boas práticas para uso seguro 
do Chromebook pelos estudantes da rede escolar 

pública estadual
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APRESENTAÇÃO 
A Secretaria de Estado da Educação (SEDU), empenha-se para garantir 
condições necessárias à realização das Atividades Pedagógicas Não 
Presenciais - APNs, por meio da disponibilização do dispositivo 
tecnológico Chromebook e equipamentos de conectividade para acesso 
à Internet.

A implementação do Novo Ensino Médio exige da escola, tanto 
em relação ao currículo, quanto à ampliação da carga horária, uma 
oferta e organizaçãodo ensino que atenda 
às necessidades, anseios e aspirações dos 
estudantes, além da realidade da escola e do 
seu meio.

Nesse contexto, o ensino híbrido é uma 
importante estratégia pedagógica, pois 
valoriza tanto as interações sociais, que 
ocorrem na sala de aula, presencialmente, 
quanto o aprendizado individual, que promove 
a autonomia do estudante e a experiência em 
ambientes virtuais,  através da utilização de 
recursos tecnológicos.

Com essa ação, o Governo do Estado reafirma 
seu compromisso na oferta de uma educação 
de qualidade conectada com o mundo digital.
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VAMOS CONHECER UM POUCO 
MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO.

O QUE É UM 
CHROMEBOOK? 

O Chromebook é um tipo de notebook compacto, que funciona 
totalmente baseado na Internet. Trata-se de um equipamento 
ágil e versátil, cujo sistema operacional denomina-se ChromeOS 
desenvolvido pela Google em pareceria com as indústrias de 
desenvolvimento.  

Com ele é possível navegar, executar aplicativos on-line e 
armazenar dados ‘‘na nuvem’’. Apesar disso, também é possível 
usar o equipamento e suas principais ferramentas no modo off-
line, ou seja, sem nenhuma conexão com a Internet, desde que já 
tenha sido realizado o primeiro acesso à internet.

O QUE SERÁ 
DISPONIBILIZADO 
AO ALUNO? 

Chromebook: 

Computador pessoal compacto, que funciona 
baseado na web, por meio do sistema operacional 
ChromeOS. 

Pen modem com acesso wi-fi:
Dispositivo responsáveil por distribuir a internet 
por meio de rede Wi-Fi, devendo ser compatível 
com as tecnologias 3G e 4G contendo cartão SIM 
habilitado com PACOTE DE DADOS.
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PRIMEIRO
ACESSO

1 - Quando o estudante ou o seu responsável 
se apresentar para receber o Chromebook, a 
direção da escola deve entregar o equipamento 
mediante preenchimento e assinatura do Termo de 
Responsabilidade. Na oportunidade poderão ser 

esclarecidas eventuais dúvidas e obtidas maiores informações 
sobre a guarda e a utilização dos bens, ou seja, o Chromebook e 
seus acessórios.

2 - O aluno deverá verificar se recebeu o equipamento 
Chromebook e seus acessórios, a saber: adaptador CA 
com cabo de alimentação elétrica e o pen-modem com 
simcard;

3 - Em ambiente adequado, o aluno deverá remover 
todos os plásticos de proteção do equipamento, caso 
existam e após deverá ligar o Chromebook à tomada 
elétrica;

4 - Após abrir a tampa, caso o Chromebook não inicialize 
automaticamente, deverá pressionar o botão de ligar – 
canto superior direito - e aguardar até aparecer a tela 
de login onde o acesso à máquina se dará por meio do 

usuário e senha pessoal do estudante@aluno.edu.es.gov.br; 

5 -  Após ligado, para utilização do Chromebook, 
deverá ser conectado o pen-modem na porta USB do 
equipamento, sendo este dispositivo responsável por 
irradiar a internet no ambiente por meio da rede wi-

fi. Selecione a rede desejada e clique em avançar e pronto! O 
Chromebook estará pronto para ser utilizado pelo estudante.
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VOCÊ
SABIA?

O uso correto do Chromebook ajuda no 
bom funcionamento do equipamento. 
A seguir encontram-se descritas 
algumas recomendações para a sua 
utilização correta.

01 - CUIDADOS 
PREVENTIVOS:
• Não utilize o equipamento sobre as 
pernas, pois impede a saída de ar quente 
do computador;

• Mantenha o equipamento seco e 
protegido contra chuva e outros líquidos;

• Não se apoie sobre o Chromebook 
nem coloque algo perto dele que possa 
exercer pressão sobre a tela, pois isso 
pode empurrá-la para dentro do teclado, 
danificando-a;

• Desligue seu equipamento, sempre que 
finalizar o uso, de forma a conservar a 
duração da bateria;

• O sistema operacional do Chromebook 
é atualizado automaticamente para que 
você não precise fazê-lo manualmente.

• O Chromebook não possui 
conectividade LAN (via cabo de rede), 
somente via modo wireless (Wi-Fi), 
sendo necessário um dispositivo que 
forneça conexão com a Internet para que 
ele possa se conectar.

• Limpe seu Chromebook com 
frequência. Utilize um pano macio, tipo 
flanela, seco e limpo. 
Não utilize limpa-vidros, álcool, 
querosene, acetona ou qualquer tipo de 
produto de limpeza doméstico;
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ATENÇÃO
Informamos que o equipamento vem configurado de fábrica para 
funcionar somente com autenticação do aluno da rede estadual.  

Além disso, todos os computadores entregues são incorporados a um 
sistema que permite o rastreamento, o que torna possível localizá-los 

em caso de perdas ou extravios.

Se os equipamentos fornecidos forem danificados, inutilizados 
por mau uso, perdidos, extraviados ou utilizados para finalidades 

que não sejam educacionais, a SEDU adotará medidas quanto 
responsabilização visando reparação ao Estado.

Quando será feita a devolução do 
Chromebook? 

Em caso de encerramento de vínculo com a unidade escolar, tais como transferência (para 
escola da rede municipal, privada ou federal), abandono ou não utilização do equipamento 
por período superior a 60 (sessenta) dias.

O que devo fazer em caso de perda ou 
roubo do Chromebook?

Efetuar imediatamente o registro online de Boletim Unificado no site da Polícia Civil e, de 
posse do documento e registro, procurar a Escola para que seja aberto um chamado no GLPI 
(atendimento) informando tal fato, mediante apresentação do Boletim de Ocorrência.

Caso eu seja transferido para outra 
escola, poderei continuar de posse do 
mesmo Chromebook?

Caso a transferência ocorra para uma escola pertencente à rede estadual, você deverá 
comunicar a sua escola para que seja efetuado o remanejamento do Chromebook e seus 
acessórios, por meio de documento interno à escola.

O Chromebook parou de funcionar. 
O que devo fazer?

 Procurar a escola imediatamente para que seja aberto um chamado no GLPI (atendimento).

PERGUNTAS 
FREQUENTES:
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Quando e onde receberei orientações 
referentes ao pacote de dados de 
internet e dispositivo de conectividade 
(modem/pen modem com wi-fi)?

 Na escola do estudante em período a ser informado pela própria escola.

Posso utilizar o pacote de dados de 
internet para outras finalidades? 

Não. O pacote de dados de internet é exclusivamente para a realização das atividades 
pedagógicas solicitadas pela escola.

DÚVIDAS
Caso necessite de algum esclarecimento, você deve 

seguir o seguinte fluxo de comunicação:  

Aluno ou 
representante 

legal.
Escola onde você 

estuda
SEDU (Gerência 

de Tecnologia da 
Informação - GTI)




