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RECUPERAÇÃO DA IMAGEM FÁBRICA DO DISCO C:  

(Configuração e-escola) 
 
1. Ligar o Portátil 

 

 
 

2. Quando aparece este logotipo INSYS começa a carregar na tecla F8 (carrega e solta) até aparecer o seguinte ecrã. 
 

 
 

3. Após este ecrã é escolhida a opção “Reparar o seu computador” 
 

4. Depois de aparecer a mensagem “Windows está carregar os ficheiros” na parte debaixo do ecrã iremos ter de seguida um 
primeiro quadro Opções recuperação do sistema  

 
5. Por defeito este quadro está seleccionado teclado Português se não estiver terá de o seleccionar e carregar no botão SEGUINTE 
 
6. No ecrã seguinte vai ser escolhida a opção “TMN ” para Nome de Utilizador e passamos ao outro quadro opções carregando no 

botão SEGUINTE 
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7. Aqui vamos ter várias opções de recuperação permitindo o acesso à opção “Repor Imagem Fábrica INSYS”. 

 
8. Após ter seleccionado a opção indicada vai então surgir o ecrã seguinte onde terá várias opções que serão escolhidas consoante 

as necessidades do utilizador. 

 
9. “Reposição da imagem de Fábrica sobre o disco C: a partir da partição oculta se existir, assim na escolha carregamos na tecla 1 e 

surge o quadro abaixo. 

 
10. Depois de seleccionada a opção S o processo de recuperação inicia-se e demora cerca de 15 minutos. Após finalizar esta 

operação surge-nos o quadro seguinte 

 
11. Mais uma vez vamos ter de escolher a opção S ficando assim terminando o processo de recuperação. 
12. Após a instalação terminar voltamos a ter o ecrã do passo 7 e carregando no botão reiniciar o computador, se tudo correr bem, 

volta a fazer o reinício do Windows. 
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Termina se tudo correr bem. Em situação de não ter sido possível fazer isto teremos de inserir o DVD de RECUPERAÇÂO que 
acompanha o portátil no gravador DVD e voltar a ligar o portátil novamente 
 
Quando aparece o logotipo INSYS começa a carregar na tecla F8 (carrega e solta) até aparecer a mensagem “Arranque o Sistema 
Operativo pelo CD ou DVD carregue em qualquer tecla” e vamos ter o seguinte ecrã. 

 
 

Após aparecer o quadro anterior temos de escolher o Sistema Operativo (SO) que por defeito já está Windows Vista e carregar no 
botão SEGUINTE surgindo o ecrã do passo 4 que após carregar no botão SEGUINTE  passamos para o passo 7 
 
Após ter seleccionado a opção indicada anteriormente vai então surgir o ecrã seguinte onde vamos escolher a opção 4 Reinstalação 
TOTAL Windows Vista e Recriação da partição oculta de recuperação a partir do DVD”. Nesta opção todos os dados e 
programas serão apagados.  

 
Após a escolha da opção no ecrã vamos ter o seguinte 
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Após ter sido seleccionada a opção correcta passamos ao seguinte quadro 
 

 
 

Mais uma vez vamos ter de escolher a opção S e após esta escolha o processo de recuperação inicia-se e demora cerca de 20 minutos 
surgindo no final o ecrã seguinte  
 

 
 
Após a recuperação ter terminado com o ecrã anterior, retiramos o DVD do suporte, pressiona-se qualquer tecla e vamos ter o ecrã do 
passo 7 onde devemos carregar no botão reiniciar para voltar a instalar o Windows. 


