
 

NTE Pirassununga                                            Noelei Carandina Página 1 

 

1 

 

 

 

 

Visão Geral 
Parte Física 
 

Ajustes de Volume 

Na lateral do tablet existem 2 botões para você controlar o volume do áudio. Acione o (+) para aumentar o 

volume do tablet e o (-) para diminuir. 

 

 

Para saber como alterar o volume do som do tablet pelo Sistema Android, 

veja a opção "Configurar sons". 
 

 

 

Alto Falantes 

Na parte lateral do tablet está a saída de som do alto-falante. Este alto-falante está embutido para 

execução dos sons emitidos pelos aplicativos de seu tablet. Utilize os controles de volume para ajustar a 

altura do som que sai do alto-falante. 

 

 

Para saber como ajustar o volume do tablet veja a opção “Ajuste de Volume” 

 

 

 

 
Botão Liga/Desliga 

Este botão serve para ligar ou desligar o tablet, além de colocar ou retornar ao estado de repouso. 

 

 

 

Ligar o Tablet: acione o botão Liga/Desliga e mantenha-o pressionado até que o SPLAH 

do tablet apareça. Quando a primeira imagem aparecer, retire o dedo do botão e 

aguarde o carregamento do Sistema Operacional; 

 

 

 

 

Desligar o Tablet: acione o botão Liga/Desliga e mantenha-o pressionado 

até que a opção de desligar apareça. Selecione OK e o tablet será desligado; 

 

 

 

 

Colocar em repouso: dê um aperto simples no botão Liga/Desliga e a tela 

desligará imediatamente. Mas lembre-se de que, nesta ocasião, seu tablet 

estará apenas em modo de repouso (stand by); 
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Retirar do repouso: com a tela desligada, dê um aperto simples no 

botão Liga/Desliga e a tela do tablet será religada, mostrando a 

interface de bloqueio. 

   

 

 
Câmeras 

O tablet possui duas câmeras digitais. 

 Câmera frontal integrada ao equipamento com resolução VGA (640x480), com ajuste de foco e 

zoom digital; 

 Câmera traseira integrada ao equipamento com resolução 2MP (1600x1200), com ajuste de foco e 

zoom digital; 

 Essas duas câmeras permitem filmar e tirar fotos. 

     
Para saber como fazer gravações de vídeos pela câmeras do tablet, veja a opção "Realizar gravações". 

Para saber como utilizar as câmeras para tirar fotos, veja a opção "Tirar fotos". 

 
Cartão de Memória 

 

 

Este é o slot de memória para cartões micro SD. Para abrir, basta puxar a 

abertura (fenda lateral) deste compartimento. 

 

 

 

O cartão micro SD (capacidade de armazenamento 14,63 GB): O cartão de memória micro 

SD permite que você armazene fotos, músicas, vídeos e dados. Todas as informações 

contidas, dentro do cartão, não serão perdidas mesmo que o tablet seja desligado. 

 

Como colocar o cartão no tablet: Com o compartimento aberto, encaixe o cartão com o chip virado para o 

sentido da tela do tablet. Não force a entrada do cartão para não danificá-lo. O encaixe perfeito do cartão 

se dará no momento em que os dentes do cartão se afixarem corretamente na entrada do slot. Empurre o 

cartão até o final do slot e solte, você perceberá que o cartão estará encaixado quando ele estiver 

totalmente dentro do slot. 
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Como retirar o cartão do tablet: Com o compartimento aberto, empurre com a 

unha (ou com a ponta de uma caneta) o cartão para baixo e solte. O cartão 

soltará do slot e estará pronto para ser retirado. 

 
 

Conectores Externos 

Saída Micro USB: este conector permite que você transfira dados (fotos, vídeos, documentos, arquivos) 

para um computador por meio de um cabo com saída USB; 

     
 

 

Saída mini-HDMI: este conector permite que você ligue uma TV ou um monitor 

ao tablet; 

 

 

 

Entrada mini USB: este conector permite que você insira o adaptador de energia do 

tablet para carregar a bateria do aparelho; 

 

 

 

 

 

Fone de Ouvido: este é um conector de saída de áudio que permite você ligar e 

ouvir o som do tablet por meio de um fone de ouvido. O alto falante de saída de 

áudio é automaticamente desligado, no momento em que você conectar um fone 

de ouvido ao tablet. 

 

 
Luzes 

O LED de Status indica os estados da bateria do tablet. Quando o tablet estiver com a tela desligada ou em 

repouso e você acionar o botão liga/desliga com apenas um toque, poderá aparecer os seguintes status: 

 Luz vermelha - indica que o tablet está descarregado. Quando o tablet estiver em uso e o LED 

vermelho começar a piscar, este é o indicativo de que o tablet está prestes a ficar totalmente sem 

bateria; 

 Luz azul/rosa - indica que o tablet está carregando; 

 Luz azul - indica que o tablet está com a bateria totalmente (100%) carregada. 
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Microfone 

Situado na lateral do tablet, ao lado do botão liga/desliga, encontra-se a saída do microfone interno. Com 

ele é possível realizar a gravação de áudios, além de conversar com outros usuários por meio de aplicativos 

de conversa instantânea que possuam o atributo via voz. 

 

 

Para saber como realizar a gravação de áudios pelo tablet, veja a opção 

"Gravar áudio" 

 

 

 
Peso e Espessura 

O peso e a espessura do tablet são próprios para que o usuário possa manuseá-lo sem maiores dificuldades 
e por intervalos de tempos prolongados. 

     
 
Tela LCD 

A Tela LCD do tablet possui um tamanho de 7" (polegadas) e uma característica capacitiva, multitoque. Ela 

exibe imagens coloridas e com uma ótima nitidez. 

 

Teste as cores do seu tablet. Inicie o tutorial clicando no botão COMEÇAR e depois faça 

combinações cromáticas na tela. Para isso, toque no botão de interrogação (?), deslize o 

dedo sobre as cores e solte quando decidir pela cor a ser combinada. 

 

 

Modos de Navegação 
 

Acelerômetro 

É uma funcionalidade que permite o usuário fazer movimentos oscilatórios do plano do tablet e modificar a 

posição de objetos na tela. Observe as ilustrações abaixo. 

   
 

MultiTouch 

É uma funcionalidade que deixa a tela do tablet sensível ao toque de mais de um dedo no mesmo instante. 

Use a ponta dos dedos, ao mesmo instante, para executar várias operações usando diferentes gestos. 

No exemplo ilustrado, utilizando dois dedos para deslizar na tela instantaneamente, e em direção opostas 

sobre a foto, ela será ampliada. Para voltar à exibição anterior, faça a mesma interação mas no sentido de 

direção dos dedos inverso ao da primeira interação. 
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Acesse a "Galeria de imagens" do tablet e teste a funcionalidade de 

Multitouch 
 

 

Sensor de Orientação 

O tablet possui um sensor embutido que tem o papel de definir, automaticamente, a orientação da sua tela 

(retrato ou paisagem) quando ela é rotacionada. Existem alguns aplicativos que bloqueiam 

intencionalmente esta rotação de tela, mas guardado estes casos, sempre que rotacionar seu tablet em 

uma angulação perpendicular ao chão, o tablet sempre irá buscar a melhor visualização do conteúdo para 

você. 

     
O sensor de orientação pode ser ligado ou desligado através do Menu de Configurações do Android. Veja 

como alterar esta funcionalidade acessando o "Menu configurações". 

 
TouchScreen 

É uma funcionalidade que deixa a tela do tablet sensível ao toque do dedo. Use a ponta do dedo para 

controlar as ações do seu tablet. 

Interação correta: A função touchscreen, da tela, funciona com o máximo de precisão. Portanto, quanto 

menor for a área de contato com a tela na hora do toque, mais preciso e efetivo será o clique para acionar 

ícones, opções de menu, teclado e outros itens mostrados na tela. Observe nas imagens, abaixo, a maneira 

correta de tocar a tela: 

 
Ações do Touchscreen: 

 Toque: ativa um item da tela; 

 Toque e Mantenha pressionado: dá um comportamento diferente àquele item da tela; 

 Toque e Arraste: muda a posição dos itens presentes na tela. Na maioria das vezes é preciso, antes 

de arrastar, manter o item pressionado por um tempo; 
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 Toque e deslize: altera as informações mostradas na tela, seja na vertical ou horizontal. Para estes 

casos, o toque na tela deve ser o início do deslize e não a pressão por alguns segundos; 

 Duplo toque: dá um comportamento diferente àquele item da tela. Esta ação é utilizada, na maioria 

das vezes, para dar o zoom (+ ou -) em alguma imagem ou interface que está sendo visualizada no 

tablet. 

   
 

 

     
 

 

Especificações Técnicas 
 

Sobre o Tablet 

 

É muito importante saber qual o tablet que você está usando e suas especificações técnicas para aproveitar 

ao máximo o seu dispositivo. Informações como modelo do tablet, velocidade de memória RAM, 

capacidade de armazenamento e resolução da tela são todas encontradas no MENU CONFIGURAÇÕES do 

tablet. 

Dentro do Menu Configurações, a última opção do menu esquerdo é o link SOBRE O TABLET. Nesta opção 

você encontra informações bastante específicas sobre o tablet, como por exemplo: Atualizações do Sistema 

Android, Versão do Sistema Android que está instalado no tablet, Número de Série do dispositivo, assim 

como especificações de memória, resolução da tela e muito mais. 
 

 

 

Para saber como acessar estas informações no tablet, veja a opção "Menu 

configurações". 
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Conectividade 

Wi-Fi: Para conectar o tablet a uma rede sem fio Wi-Fi, primeiramente você deve habilitar este tipo de 

conexão no menu configurações. 

 

 

Veja como acessar a opção "Menu configurações". 
 

 

 

 

 

 

Quando o Wi-Fi estiver ligado, o tablet procura e exibe uma lista de redes Wi-Fi 

disponíveis. Selecione uma rede Wi-Fi para se conectar. 
 

 

 

Caso exista uma rede que já foi conectada anteriormente, ela irá se conectar automaticamente. Se você 

estiver à procura de uma rede conhecida e que não apareceu na primeira busca, você poderá forçar a busca 

novamente, ou então, adicionar uma rede manualmente. 

 

Quando quiser se conectar a uma rede protegida (ícone com um cadeado) você 

deverá informar as credenciais desta rede ou contatar o administrador da rede 

para que ele possa configurá-la para você. 
 

 

 

 

Bluetooth Você pode utilizar a tecnologia bluetooth para trocar dados e arquivos com outro dispositivo 

compatível, dentro de uma distância de aproximadamente 10 metros. Para habilitar o serviço de rede 

bluetooth, você deve habilitar este tipo de conexão no menu configurações. 

A partir do momento que você habilitar o bluetooth do tablet, ele procurará, automaticamente, por 

dispositivos próximos que possuem seu bluetooth habilitado. Para repetir a busca basta clicar no 

botãoProcurar dispositivos. 

   
 

 

Para criar uma conexão entre este dispositivo e seu tablet, primeiro é 

necessário "parear" os aparelhos. Você precisará confirmar uma senha em 

ambos os dispositivos para completar o processo. Esta senha pode ser 

configurada pelo usuário. Confirme se os nomes dos aparelhos e senhas, nos 

dois dispositivos, conferem e selecione Emparelhar. 
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Bateria 
 

Sobre a Bateria 

O tablet possui uma bateria recarregável e precisa ser carregada por completo antes do primeiro uso. 

Recarregue a bateria por 6 horas antes de usar. 

Veja os sinais que simbolizam o status da bateria quando o tablet estiver ligado ou desligado. 
 

 

 

Para saber como carregar o tablet, veja a opção "Carregamento". 
 

 

 

 
Carregamento 

Quando devo colocar o tablet para carregar? Para saber o momento correto em que você deverá colocar o 

seu tablet para carregar, basta verificar o status da bateria. Verifique o ícone que se encontra no canto 

superior direito da tela principal. 

    

 

Como colocar o tablet para carregar? 

 Insira o conector mini USB do cabo na porta mini USB do produto. 

 Insira o adaptador de energia no conector USB tipo A do cabo USB fornecido, caso este seja o seu 

modelo de carregador. 

 Conecte o adaptador de energia na rede elétrica para começar a carga do produto. 

 Desconecte o carregador quando o tablet estiver completamente carregado. 

NOTA: É recomendado que somente recarregue seu produto conectando-o à rede elétrica. A conexão do 

tablet a um computador é apenas para a transferência de dados. 
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Aplicativos 

 
Operações Básicas 
 

Como abrir 

Você pode abrir um aplicativo qualquer de duas maneiras. (1), simplesmente você dá um toque único 

(encosta e solta) no ícone exposto na tela do tablet, ou (2) você toca na opção "ver todos os aplicativos" e, 

com outro toque único, toca no aplicativo que deseja abrir. 

       
 

 

 

Para ver outros aplicativos que não foram mostrados na primeira tela, basta tocar a tela 

e correr o dedo para as laterais. 

 

 

 

 

 
Como fechar 

Geralmente não é de costume fechar os aplicativos que já utilizamos. Simplesmente o que se faz é 

esconder o aplicativo para que outro seja aberto. No entanto, o que muitos não sabem é que estes 

aplicativos abertos, mesmo que não estejam sendo utilizados, continuam consumindo processamento do 

tablet e, consequentemente, sua bateria também. Portanto, o recomendado para quem deseja economizar 

bateria é fechar os aplicativos após o uso. 

Para fechar os aplicativos do tablet, siga o procedimento: 

 Toque no terceiro botão do rodapé (conforme mostrado na figura); 

 Na lista de aplicativos abertos, toque e arraste para a direita o aplicativo que deseja fechar. 
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Acessar aplicativos abertos 

Para acessar aplicativos que já foram abertos anteriormente, clique no terceiro botão do rodapé (conforme 

mostrado na figura) do seu tablet. Serão listados para você, todos os arquivos que estão abertos no seu 

tablet, deslize a lista até encontrar o aplicativo que deseja reabrir e dê um toque único sobre seu ícone. 

 

    
 

Ferramentas Google 
 

Google Pesquisa 

Com o Google Pesquisa, você terá acesso à ferramenta de busca do Google em apenas um toque. Toque no 

ícone do Google Pesquisa, situado no topo da tela do seu tablet e digite, no teclado, a palavra-chave que 

deseja buscar. 

Caso você não esteja conectado à internet, poderá utilizar o Google Pesquisa para buscar aplicativos do seu 

tablet. 

    
 
Opção Voice 

Com o Google Voice, você poderá realizar buscas no site do Google, apenas falando a palavra-chave do 

assunto que deseja pesquisar. Veja, a seguir, qual é o procedimento para realizar uma busca com o Google 

Voice: 

 Toque no ícone do microfone do Google Voice; 

 Quando a ferramenta abrir e estiver mostrando a tela do "Fale agora", aproxime-se do tablet e fale 

a palavra-chave, correspondente ao assunto que deseja buscar no google; 

 Pode acontecer do seu som não sair tão nítido ou barulhos externos atrapalharem a leitura do som 

emitido, nestes casos, o Google Voice dará algumas opções de palavras semelhantes as que você 

falou para que você selecione a palavra correta. Toque na palavra que você falou para prosseguir a 

busca; 

 Caso não apareça a palavra que você falou em nenhuma das opções listadas, refaça todo o 

procedimento. 

 

     



 

NTE Pirassununga                                            Noelei Carandina Página 11 

 

11 

    
 
Google Play Store 

O Google Play Store é a loja virtual do Google onde você encontrará diversos aplicativos para Sistema 

Operacional Android. No Google Play Store, você tem à sua disponibilidade aplicativos gratuitos e 

aplicativos pagos. Para encontrar algum aplicativo de sua preferência, você pode realizar uma busca por 

palavras ou pesquisar por categorias. 

 

     
Importante: Caso esteja com problemas em acessar a Google Play Store do seu tablet, tente ajustar a data 

e hora acessando o menu Configurações para funcionar normalmente. Alguns tablets estão vindo com a 

data desatualizada e isto tem causado conflito com alguns aplicativos, como por exemplo o Google Play 

Store. 

Acesse a Google Play Store através deste link. 

 
Widgets Google 

 

Os Widgets são extensões de aplicativos que oferecem funcionalidades específicas 

para o usuário. Eles foram feitos para facilitar o acesso a alguns aplicativos, seja por 

meio do fornecimento de algumas informações resumidas ou inserção de 

informações com poucos toques. 

Certamente o seu tablet já veio com alguns widgets instalados nos seus espaços. 

Vejam alguns exemplos de widgets: 

 

 

 

 

Câmera 
 

Realizar gravações 

A câmera do tablet pode ser acessada pelo ícone da câmera situado na tela "ver todos os aplicativos" ou 

pelo ícone situado em qualquer dos espaços do tablet. 

 

 Para realizar a gravação de vídeos, siga os passos: 

 Primeiramente certifique se a opção VÍDEO está selecionada tocando no ícone da 

Câmera de vídeo. Com esta opção selecionado, o botão gravador deverá estar com a 

cor vermelha; 

 Inicie a gravação com um toque simples no botão vermelho (REC) que a gravação 

http://play.google.com/
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seja iniciada. No topo da tela será mostrado o tempo de gravação; 

 Para encerrar a gravação, toque novamente no botão REC; 

 O vídeo gravado será armazenado na Galeria do Tablet automaticamente (caso configuração da 

câmera esteja com o armazenamento automático ligado); 

 Durante a gravação é possível ajustar o ZOOM da câmera ou configurar alguns parâmetros de 

gravação, como o balanço de branco, por exemplo. 

 

 

A gravação do vídeo pode ser realizada tanto pela câmera frontal quanto na câmera 

traseira do tablet. Para alternar entre as câmeras toque no ícone da câmera abaixo do 

botão REC. 

 

 
Tirar fotos 

A câmera do tablet pode ser acessada pelo ícone da câmera situado na tela "ver todos os aplicativos" ou 

pelo ícone situado em qualquer dos espaços do tablet. 

 Para tirar uma fotografia pelo tablet, siga os passos: 

 Primeiramente certifique se a opção FOTOGRAFIA está selecionada tocando no 

ícone da Câmera Fotográfica. Com esta opção selecionado, o botão obturador 

deverá estar com a cor azul; 

 Tire a foto com um toque simples no botão azul; 

 A fotografia tirada será armazenada na Galeria do Tablet automaticamente (caso 

configuração da câmera esteja com o armazenamento automático ligado); 

 No momento anterior à fotografia tirada, é possível ajustar o ZOOM da câmera ou 

configurar alguns parâmetros da câmera, como o Tempo de Exposição, por exemplo. 

 

 

A fotografia pode ser tirada utilizando tanto a câmera frontal quanto a câmera traseira 

do tablet. Para alternar entre as câmeras toque no ícone da câmera abaixo do botão 

obturador. 

 

 
Acessar vídeos e fotos 

A Galeria armazena todas as fotos e vídeos produzidos pelo tablet. Para acessar a galeria toque no ícone 

situado em qualquer dos espaços do tablet ou dentro da opção Ver todos os aplicativos. 

Ao abrir o aplicativo Galeria, todos os álbuns serão dispostos para acesso. Toque no álbum para ver suas 

fotos e vídeos e, posteriormente, na foto ou vídeo (diferencia-se pelo PLAY no meio da tela e os detalhes na 

borda da imagem) para abrí-lo em tela cheia. Para voltar para a tela anterior toque no botão Voltar padrão 

do Android ou no botão do ícone Galeria no canto superior esquerdo da tela. 
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Gravador de áudio 
 

Gravar áudio 

 

 

O gravador de áudio do tablet permite que você realize gravação de 

mensagens de áudio de modo simples e rápida. Para gravar uma 

mensagem você deverá, primeiramente, abrir o aplicativo Gravador de 

Som (veja ícone ilustrado) e, em seguida, apertar o REC para iniciar a 

gravação. Os outros controles da interface permitem que finalize e 

escute a gravação realizada. Ao final, opte por concluir para salvar a 

gravação ou descartá-la. 

 

MEC Mobilidade 

 

MEC Mobilidade é a loja virtual do Ministério da Educação e Governo 

Federal. Nela, irá encontrar diversos aplicativos exclusivos desenvolvidos 

para melhorar sua experiência com o tablet. Os aplicativos da MEC 

Mobilidade serão obtidos de forma prática e gratuita. 

 

Nas Nuvens 
 

Conceito e Vantagens 

A necessidade de ter nossos arquivos em qualquer lugar e a qualquer instante fez surgir uma nova maneira 

de armazenamento de arquivos, nas nuvens. 

Agora, é possível guardar seus arquivos pessoais, de trabalho ou de estudo, que sejam relativamente 

pesados para serem anexados em um e-mail, em servidores conectados à internet e acessados de qualquer 

computador na rede. Como exemplo de aplicativo para tablet que fornece o serviço de armazenamento de 

arquivo nas nuvens temos o dropbox. 

 

Conheça as funcionalidades do aplicativo de armazenamento nas nuvens Dropbox, 

acessando a opção "Dropbox” 

 

 
Dropbox 

O Dropbox permite que você armazene gratuitamente seus arquivos em um espaço de até 2GB no servidor. 

É possível guardar suas fotos, vídeos, documentos, arquivos em geral e, ainda, criar pastas e compartilhar 

estas pastas com seus amigos para que eles também tenham acesso aos mesmos arquivos. 

O dropbox está disponível para ser baixado no Google Play Store. Instale o aplicativo, crie uma conta 

utilizando seu e-mail e desfrute desta possibilidade de guardar seus arquivos nas nuvens, além de poupar o 

espaço interno do tablet ou do seu cartão de memória. 

     

Baixe o aplicativo Dropbox na Google Play Store através "deste link". 

 

http://www.fnde.gov.br/tableteducacional/inicio
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Indicados 
 

Astro 

Este é um aplicativo essencial por ser uma das maneiras mais práticas de acessar o 

conteúdo da memória interna e do cartão microSD do aparelho. Através do Astro File 

Manager, é possível gerenciar e compartilhar seus arquivos, além de compactá-los. Sua 

interface é simplificada e intuitiva, com opções de visualização em lista e ícones, sistema de 

busca e navegação em pastas. 
 

    
 

         
Baixe o aplicativo Astro na Google Play Store através "deste link". 

 

Sistema Operacional Android 
 

Conhecendo o Android 
 

O que é o Android 

Android é um Sistema Operacional, para dispositivos móveis, desenvolvido pelo Google em 2005. Nos 

últimos anos ele se tornou a plataforma móvel mais popular do mundo. 

Dentre as diversas ferramentas que este Sistema Operacional traz para você, destacam-se: 

 

Um navegador de internet que permite que você veja várias páginas ao mesmo tempo e salve 

suas páginas favoritas para ver quando estiver OFF-line; 

 

 

Grave, edite e compartilhe fotos e vídeos com seus amigos; 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.metago.astro
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Acesse seu e-mail a qualquer momento e de qualquer lugar; 

 

 

Procure e encontre lugares com as coordenadas exatas, utilizando os mapas disponíveis em 

seu tablet; 

 

Tenha total controle do seu tablet sobre a sua voz; 

 

 

Interaja com seus aplicativos favoritos direto da tela inicial do seu tablet. Personalize os espaços do seu 

tablet da maneira que achar melhor. 

   
 
Ícones Gerais 

O Android permite que você organize os espaços do tablet da maneira que desejar. Agrupar ícones por 

proximidade, agrupar ícones contendo aplicativos relacionados em um único, e possuir espaços separados 

por categorias de ícones. 

Os ícones são atalhos para o acesso rápido de aplicativos. No Android, assim como no seu computador 

convencional, você pode inserir ícones de atalho no desktop, ou melhor, nos espaços do tablet. Para isso, 

acesse o ícone "VER TODOS OS APLICATIVOS", encontre o aplicativo que deseja criar um atalho no espaço 

do tablet e toque-o, permanecendo com ele pressionado por alguns segundos. Vão surgir algumas lacunas 

no espaço para você posicioná-lo, e assim que estiver certo do local onde quer posicionar o atalho do 

aplicativo, solte-o. 

    
 

 
Menu Configurações 

O Menu "Configurações do Android" dá acesso às principais informações do tablet, como: redes sem fio, o 

dispositivo (tablet), informações pessoais, informações do sistema; tudo é acessado, ou configurado, no 

Menu Configurações do Android. 

Para acessar o Menu Configurações do Android, você poderá escolher três caminhos: 
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Acessando diretamente por um atalho criado em algum dos espaços do tablet; 

    

 

 

 

 

 

 

 

Acessando pelo ícone situado na opção "ver todos os aplicativos"; 

 

 

 

 

 

 

Acessando pelo botão da hora e, em seguida, pelo atalho do Menu Configurações. 

 

   
 
Princípios Básicos 
 

Primeiros passos: 

Para iniciar o uso do tablet a primeira coisa a se pensar é que o seu(s) dedo(s) está (ão) para o tablet assim 

como o mouse está para o seu computador de mesa. Evidente que você não fará no tablet todas as coisas 

que você faz normalmente no seu notebook, mas este dispositivo eletrônico permite que você receba, 

envie e produza informações onde quer que esteja, e assim se encontre no contexto de mobilidade da 

comunicação e infiormação, já que o tablet pode ser considerado um dos principais aliados nesse processo 

de mudança. 

 
Para saber quais são os tipos de interação do dedo com a tela do tablet, veja a opção "Touchscreen". 

Para saber como proceder a interação de mais de um dedo com a tela do tablet no mesmo instante, veja a 

opção "Multitouch". 

 
Desbloqueio de tela: 

Quando você deixa de utilizar o tablet por um determinado tempo, ele desativa e bloqueia a tela para 

evitar operações indesejadas. Para desbloquear a tela e voltar a operar o tablet, ative a tela pressionado 

com um toque simples o botão Liga/Desliga e, toque e arraste o ícone cadeado bloqueado até o ícone do 
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cadeado desbloqueado. Durante este processo de desbloqueio da tela, você também pode optar pelo 

acesso direto à câmera do tablet. Para isso, arraste o cadeado até o ícone da câmera. 

Para bloquear manualmente a tela, dê um toque simples no botão Liga/Desliga. 

   
 
Alternância de espaços: 

 

 

Os espaços do tablet funcionam como a "Área de Trabalho" ou "desktop" de um 

computador pessoal (PC). Nos espaços você poderá organizar ícones de aplicativos, widgets 

como relógio, agenda, ajustes de brilho da tela e etc.. Para alternar entre os espaços basta 

deslizar o dedo lateralmente sobre a tela. 

 

 

 
Controles de Navegação: 

Os controles de navegação do Sistema Operacional Android estão situados no rodapé do tablet. Eles são 3: 

 

Botão Voltar (ou back): ele sempre retrocede para a tela anterior, 

independente do aplicativo que esteja sendo operado. Quando o 

teclado está ativo o botão Voltar altera seu estado e função para a 

ação de "esconder a opção de teclado"; 

 

Botão Espaço Principal: ele sempre mostra o Espaço 1 do tablet, 

minimizando todos os aplicativos abertos; 

 

 

Botão Aplicativos Abertos: ele mostra todos os aplicativos abertos 

para serem novamente acessados. Para fechar qualquer um dos 

aplicativos abertos, basta tocá-lo e arrastá-lo para direita. 

 

 

Configurações Básicas 
 

Conta de e-mail 

Para adicionar uma conta de e-mail ao aplicativo de e-mails do tablet siga os seguintes passos: 

 Acesse o Menu Configurações do Android; 
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 Dentre as opções de menu, toque em "Contas e Sincronização"; 

 Toque em adicionar conta, botão situado no canto superior direito da tela; 

 Escolha o tipo de conta que deseja criar: Conta Corporativa, Conta de E-mail Comum ou Conta de E-

mail do Google (gmail); 

 Siga os passos de cada opção até finalizar o processo. 

Depois que estiver com a conta de e-mail configurada você poderá acessá-la com o aplicativo E-mail, ou 

com o aplicativo Gmail, caso sua conta seja exclusivamente do Google. 

 

Alterar Plano de Fundo 

Para alterar o plano de fundo do seu tablet, toque em um local vazio em qualquer um dos seus espaços do 

tablet e mantenha pressionado até a opção "Selecionar plano de fundo de" aparecer na sua tela. Escolha a 

opção de onde deseja retirar a imagem que será o novo plano de fundo e siga os passos até aplicar a ação. 

    

 
Modo de Espera 

Uma das maneiras de se economizar a bateria do tablet é utilizando o recurso Modo de Espera. Este 

recurso tem a função de desligar a tela do tablet, apenas após alguns instantes de inatividade. Caso você 

acione o botão Liga/Desliga, o tablet voltará a mostrar a tela anterior; exceto que você tenha configurado 

para deixar a tela de bloqueio ativada, neste caso, terá que desbloquear a tela e, a partir daí, acessar a tela 

anterior ao desligamento do tablet. 

 

 

Para configurar o tempo de inatividade para o desligamento do tablet, acesse o Menu 

Configurações e toque na opção "Exibir" e depois em "Modo de Espera". 

 

 

 
Alterar Brilho 

O brilho do tablet corresponde à intensidade da luz emitida da tela. A depender da luminosidade do 

ambiente que estiver operando o tablet, talvez seja necessário ajustar a intensidade do brilho do tablet. 

Isto, você poderá fazer de várias maneiras: 

 

 

No Menu Configurações, toque na opção Exibir e, em seguida, em Brilho. Toque e 

deslize o marcador do brilho lateralmente para ajustar a intensidade ideal para você. 

Ao final, toque em OK para aplicar sua ação. 
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Você também pode optar por ajustar este brilho automaticamente. Para isso, na 

mesma janela da orientação anterior, marque o checkbox "Brilho automático". 

 

 

 

 

Acione o atalho da hora/data para também ajustar a intensidade de brilho. Com dois 

toques você aciona uma opção de ajuste igual ao Menu Configurações. 

 

 

 

 

 

Se você tiver acionado o Widget para ajuste de brilho, 

você poderá utilizá-lo para fazer alterações mais bruscas 

e em poucos toques. Este Widget permite alternar entre 

3 opções de intensidade de luz. 

 

 

 
Configurar sons 

Existem diferentes tipos de sons, no tablet, que permitem configuração. Para ajustar volumes do player de 

música, jogos e outras mídias, de notificações (recebimento de mensagens, por exemplo), do alarme, além 

de habilitar sons de toque e sons de bloqueio de tela, acesse a opção SOM dentro do Menu Configurações 

do Android. 

 

 

 

Para saber como ajustar o volume pelos controles externos do dispositivo, veja 

a opção "Ajustes de volume". 

 

 

 

 

 
Acessibilidade 

A opção, Acessibilidade, permite que você configure o tamanho do texto exibido na tela, o ajuste 

automático do sentido de orientação da tela, a opção de você falar as suas senhas, configurar o tempo de 

atraso ao tocar e pressionar a tela, além da instalação de scripts específicos. 

 

 

Para acessar as opções de configuração de Acessibilidade, abra o Menu 

Configurações e toque na opção "Acessibilidade". Altere os parâmetros de 

acessibilidade tocando nos itens da categoria Sistema. 
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Ajuste de Data/Hora 

 

 

Para definir as informações de data e hora, abra o Menu Configurações e acione a 

opção "Data e Hora" na Categoria Sistema. Esta opção permite definir a data e 

hora local, selecionar um fuso horário, escolher os formatos de hora e data, além 

de optar pelo ajuste da data e hora com informações fornecidas por uma rede. 

 

 

 

Calibragem 

 

 

 

A calibragem do tablet corresponde à precisão do toque na tela. Se por algum momento 

você achar que a calibragem do tablet está desregulada, principalmente quando estiver 

digitando textos pelo teclado, desligue o tablet e reinicie o Sistema Operacional Android. 

Com este procedimento o tablet calibrará a tela automaticamente. 

 

 

 

 

 

 

Procedimentos Preventivos 
 

Instruções de segurança 
 

Exposição ao sol e chuva 

 

Não coloque este produto sob a luz direta do sol ou perto de fontes quentes, como 

em um carro fechado sob altas temperaturas. A carcaça externa pode se deformar e 

os sensores internos podem se danificar devido ao calor excessivo. 

Não use este produto perto da água, na chuva, nem deixe que nenhum líquido entre 

nele ou em seus acessórios. Água e umidade podem causar curto-circuito nos 

componentes eletrônicos e levar ao mau funcionamento. 

 

Evitar umidade excessiva 

 

Use um pano macio e suave para limpar a superfície da tela. Não use limpadores 

líquidos ou limpadores de vidro. 

 

 

 

Se uma substância estranha ou água entrar no produto, desligue a energia 

imediatamente e desconecte o adaptador de energia. A seguir, remova a 

substância estranha ou água, se possível, e depois procure a Central de 

Relacionamento. 
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Não tente desmontar ou modificar esse produto. Não existem peças para o usuário fazer manutenção e 

modificações. 

 
Evitar sobrepesos 

 

Não coloque pesos sobre o tablet. Não empilhe o tablet com livros, caixas ou 

qualquer objeto. A tela do tablet é bastante sensível e os sobrepesos poderão 

danificar a sua tela e estragar a funcionalidade de touchscreen. 

Não corte, dobre, modifique, coloque objetos pesados ou pise no cabo do 

adaptador de energia. Caso contrário, o isolamento externo pode ser danificado 

e resultar em curto-circuito ou incêndio. 

 
Evitar quedas e batidas 

 

 

 

 

 

 

Não aplicar ou permitir choque mecânico/vibração excessiva nesse produto. 

Impactos fortes podem danificar os componentes internos. 

 

 

 

 

 

Manuseio 
 

Com uma mão 

 

 

Ao manusear seu tablet, utilizando com apenas 1 mão, procure não segurar com 

apenas 2 dedos. O indicado é que você apoie 4 dedos por trás do tablet para que 

ele fique estabilizado e utilize o dispositivo com o dedo indicador da mesma mão. 

 

 

 

 

Este modo de manusear o tablet não é recomendado quando ele estiver sendo 

segurado na posição horizontal, conforme mostra a figura. 
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Com as duas mãos 

 

Ao manusear seu tablet utilizando as 2 mãos, o indicado é que você segure o 

tablet com uma das mãos, para que ele fique apoiado, e com a outra mão, 

utilizando preferencialmente o dedo indicador opere o dispositivo. 

 

 

 

Para o manuseio com as 2 mãos, você terá um experiência mais confortável com seu 

tablet, independente de estar utilizando na posição horizontal ou vertical. 

 

 

 

 

 

Assessórios de Proteção 
 

Capa protetora 

A capa protetora é de uso exclusivo do seu tablet. Este acessório é emborrachado e totalmente ajustável ao 

tamanho do seu tablet. Utilizando a capa protetora você terá uma proteção maior do seu tablet contra 

pequenos impactos ocasionados por batidas inesperadas. 

    

 
Capa de transporte 

A capa de transporte é um acessório importante para a segurança do seu tablet. Ela evitará que a tela sofra 

arranhões ou pequenas rachaduras durante o transporte do tablet. Mesmo que você coloque o tablet 

dentro de bolsas, mochilas ou qualquer recipiente é possível que chaves, canetas ou pequenos objetos 

pontiagudos, que estejam dentro do mesmo repositório que estará transportando o tablet, estrague a tela. 

 

Fonte: http://www.fnde.gov.br/tableteducacional/inicio# 

http://www.fnde.gov.br/tableteducacional/inicio

