BEMVINDO À CAIXA MÁGICA 12 MAG!
O Caixa Mágica 12 Mag é o software constituído
pelo sistema operativo Linux e aplicações adicionais
que permite obter a máxima produtividade da sua
estação de trabalho, personalizados para o
computador portátil Magalhães.

"Continuar". No ecrã seguinte são apresentadas
várias opções, seleccione a opção "Caixa Mágica 12
Mag" e carregue em "Ok".

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
Após o arranque do PC o sistema irá entrar na área
pessoal do utilizador "aluno".
Existe um utilizador que permite executar tarefas de
administração no sistema (por exemplo, configurar
rede), o utilizador root (administrador). Para entrar
com este utilizador insira o nome "root", a palavra
passe fornecida junto com o PC e carregue na tecla
"Enter".
Atenção, para a utilização normal do sistema entre
com o utilizador "aluno", utilize o root apenas para
executar tarefas de administração.

No ecrã seguinte são apresentadas duas opções:
"Reposição" e "Consola".
A opção "Reposição" repõe todo o seu sistema,
formatando o seu disco e criando de novo as
partições neste. Atenção, nesta opção não serão
mantidas as directorias pessoais dos utilizadores,
sendo aconselhado que faça primeiro uma cópia de
segurança de todos os documentos para a partição
de dados.
A opção "Consola" permite ter acesso a uma linha
de comandos de modo poder a executar comandos
de correcção do sistema. Esta opção é aconselhada
a utilizadores que possuam alguns conhecimentos
de Linux.

CONFIGURAR ACESSO INTERNET
Quando entra no sistema fica na área de trabalho
do utilizador "aluno" e precisa de configurar um
acesso à Internet.
O primeiro passo é clicar com o botão direito do rato
sobre o ícone de rede na barra de ferramentas e
carregar em "Configurar Rede".

REPOSIÇÃO DO SISTEMA
A reposição do sistema permite restituir o seu Caixa
Mágica 12 Mag ao seu estado original, ou seja,
aquando da recepção do seu PC.
Para efectuar a reposição reinicie o seu computador
e, quando surgir o gestor de arranque, seleccione a
opção "Configuração do Sistema" e carregue na
tecla Enter.
Ao entrar na aplicação de reposição carregue em

No primeiro ecrã aparece uma listagem de
dispositivos de ligação à Internet, seleccione o que
pretende.

Para configurar uma placa 3G seleccione a opção
"GPRS/Edge/3G" no ecrã inicial. De seguida serão
mostrados os dispositivos detectados no sistema,
seleccione o correcto e carregue em "Próximo".

No ecrã seguinte são listadas algumas aplicações,
as marcadas ou as que o utilizador marcar terão o
acesso restringido.

SUGESTÕES
No ecrã seguinte é pedido o código PIN associado
ao cartão da placa 3G, insirao no campo e carregue
em "Próximo". Após a inserção do código PIN será
feita uma detecção das redes e das operadoras,
seleccione as correctas e carregue em "Próximo"
para continuar.
No ecrã do controlo de acesso mantenha as opções
desmarcadas se quiser ter algum controlo sobre a
ligação e o acesso à Internet. Carregue em
"Próximo" até terminar a configuração.

• Configurar a Impressora
Aceda a Menu > Ferramentas > Ferramentas de
Sistema > Centro de Controlo Caixa Mágica.
Clique em "Material" no menu lateral esquerdo e
depois em "Configurar impressora(s), ...". Para
adicionar e configurar a impressora carregue no
botão "Adicionar Impressora".
• Instalar Software
Aceda a Menu > Gestor de Pacotes para abrir a
aplicação de gestão de software.
Antes instalar software carregue no botão
"Recarregar" para actualizar as listas com
informação. Para instalar clique com o botão direito
do rato sobre o nome do software e seleccione
"Marcar para Instalação".

CONTROLO PARENTAL
O controlo parental permite de uma forma simples e
rápida activar ou desactivar o controlo de acesso à
Internet.
Para aceder à aplicação clique com o rato em Menu
> Controlo Parental e insira a palavrapasse de
administração.
No primeiro ecrã será indicado se o acesso à
Internet está com ou sem controlo de acesso. Para
alterar este estado carregue no botão "Sim".
Após alterar o estado do acesso à Internet é
possível definir o controlo parental para algumas
aplicações. Se desejar especificar o acesso por
aplicação carregue no botão "Sim".

RECURSOS ONLINE
Para esclarecer algumas dúvidas sobre o Caixa
Mágica 12 Mag ou fazer sugestões existem alguns
recursos online à sua disposição:
• Sítio Caixa Mágica Magalhães:
http://www.magalhaes.caixamagica.pt
• Fórum de esclarecimentos:
http://escolas.caixamagica.pt
• Contribuições de documentação:
http://contribdoc.caixamagica.pt
• Contribuições de software:
http://contribware.caixamagica.pt

