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Senhores Diretores,

Informamos que o novo sistema operacional Windows 10 homologado pela SEE, será instalado nos computadores administrativos e pedagógicos (Sala Acessa Escola, SAI - Sala Ambiente de Informática das
UEs com Anos Iniciais/Finais do EF, Sala dos Professores Coordenadores e dos Professores). Devido ao
grande número de computadores, os equipamentos da Sala Acessa Escola e da SAI terão prioridade no
processo de instalação.
Na Sala Acessa Escola e SAI, o Sistema Blue Control será substituído pelo Windows 10 homologado, devido ao encerramento do contrato com a Mstech (empresa licitada pela FDE). Com o novo sistema, todos
os computadores das salas de informática funcionarão de forma independente (ausência de servidor).
Nos computadores pedagógicos, será instalado o Programa Set up for School, que restaura o padrão original ao ser desligado, a fim de impossibilitar que o usuário altere as configurações do equipamento.
O servidor será convertido também em um computador independente (estação).
Os computadores pedagógicos terão os mesmos programas que estavam disponíveis no Sistema Blue
Control do Acessa Escola.
A instalação do Sistema Operacional Windows 10 nos computadores é indispensável para o gerenciamento via rede.
Lista de computadores homologados para a instalação do Windows 10:
Itautec Infoway ST-4273
Itautec Infoway ST-4272
Positivo D570 IT5
Diebold MT 9850-122
A instalação será realizada pelo NIT, por meio de 2 (dois) pendrives de 16GB, um para o Windows 10 administrativo e outro para o Windows 10 pedagógico. É imprescindível que os computadores estejam conectados na rede de internet Intragov.
O tempo de instalação em cada computador é de aproximadamente 30 a 35 minutos. Se a escola possuir,
por exemplo, 10 pendrives de 16GB, será possível executar o serviço em 10 computadores, simultaneamente.
Antes da instalação do Windows 10 nos computadores administrativos, o backup deverá ser realizado
pela UE, porque todos os arquivos serão apagados.

Atenciosamente,

Núcleo de Informações Educacionais e Tecnologia - NIT DER CTR.

