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Os netbooks apresentam 3 logins

• Aluno, senha aluno; apenas usuário.

• Professor, senha professor; administrador.

• NTE24CRE, senha nteseducrs; administrador do sistema



Programas instalados e características 
básicas.
• Linux Mint v19.2 atualizada em março de 2020, Cinnemom
• Atualização automática de data e hora, quando for conectado a internet.
• Programas:
• Office: Power Point, Word, Excel (online) e outros;
• Mapas Mentais;
• Multimidia: Audacity, Ciano, Mixxx, e outros;
• Matemática: Geogebra e Tux Math;
• Linguagem: Calibre, Celtx, Kanagram, e outros;
• História e Geografia: KDE, Kgeography, e outros;
• E outros.



Dicas

• Este tutorial foi elaborado, apartir da imagem 19.2 Linux Mint...

• Apresenta a versão de atualização de março/2020

• Esta atualização está no Drive: 
https://drive.google.com/drive/folders/1lasF5pVV5abWON1NKNn18
mKSYhW5oSJJ?usp=sharing,

• Juntamente com os programas rufus e clonezilla.iso

https://drive.google.com/drive/folders/1lasF5pVV5abWON1NKNn18mKSYhW5oSJJ?usp=sharing


Criando pendrive de boot com clonezilla

Fazer o download 
dos 3 arquivos

Ao fazer o download do arquivo multilaser-img, ele ocorrerá em 3 arquivos com 3,0Gb, 3,0Gb e 1,1GB
Compactados, favor descompactar no pendrive.



Criação de Disco de Boot do Clonezilla

• Após baixar os 3 arquivos, separadamente, então preparar 2 
pendrives, o primeiro, multilaser-img.zip, deve ser feito o download e 
descompactado em  pendrive (no diretório raiz).

• Este será a imagem utilizada para todos os netbooks.

• O segundo pendrive devemos criar para boot do clonezilla para ser 
feita a distribuição e instalação nos nets. Lembrando que este disco 
será utilizado apenas no servidor e os nets onde será instalado, 
deverão inicializar pela sua conexão de rede.

• Para isso seguir os passos de criação do pendrive de boot, utilizando o 
programa rufus e o arquivo de instalação do clonezilla, que seguem...



Rodar o arquivo do Rufus no PC

• 1- Colocar um Pendrive

• 2- Selecionar o arquivo clonezilla-live-20200302

• 3- Clicar em <Iniciar>

Está criado nosso pendrive de Boot do Clonezilla



Para começarmos a instalação vamos precisar 
de:

1 Switch (não conectado 
na internet)
- Cabos de rede 
conectados (cada cabo 
para um Net onde o 
sistema será instalado)
- 01 cabo para o servidor 
com o clonezilla).



Agora vamos preparar o servidor...

• Inserir o pendrive butável do clonezilla;

• Conectar o servidor (que pode ser qualquer netbook, servirá apenas 
para transmitir o arquivo imagem para as outras maquinas) em um 
ponto da rede;

• Dar inicialização F11 pela USB (onde estiver o sistema do clonezilla).



Inicializar pela 
USB, com o 
pendrive de boot 
do clonezilla
conectado



Inicializado pelo pendrive butável do clonezilla
• Inicializa no primeiro 

módulo 800x600



Escolher o idioma



Escolher a forma do teclado

• Esta forma de teclado não 
será utilizada pelo sistema 
operacional, apenas para 
instalação.



Iniciar o Clonezilla

• Vamos começar a instalação



Entrar no Modo Servidor

• Escolher: 
• Lite-server – Entar no modo servidor Clonezilla_live_lite



Iniciar o modo servidor



Se for fazer formatação de netbooks

Teremos que ativar
futuramente nos netbooks a
opção de boot por rede com
UEFI (após configurar o
servidor)



Inicialização de 
criação do 
servidor

Não utilizar switch 
conectado na Internet



Para utilizarmos 
um pendrive com 
a imagem de 
discos

Este arquivo deve ser colocado em outro 
pendrive



Inserir o pendrive com o arquivo img

Neste momento que o pendrive deve
ser identificado.
Depois de inserir o pendrive pressione
“Enter”



Observar que o 
pendrive deve 
aparecer

Após aparecer o Pendrive
CTRL+C



Escolher o 
pendrive
onde está 
a imagem
<Enter>



Escolher o nome 
multilaserfinal-img;

Após ir no tab até 
<done>



Pressione Enter



Vamos configurar as opções de copia

Beginner – Modo Iniciante
Pressione  <OK>



Massive-deployment



Forma de implantação (clonagem completa 
de HDD)



Como vamos 
fazer copia para 
todo o disco 
escolher 
restoredisk



Esta informação
do tamanho do
Hdd , clicar em ok



Clicar em ok



Selecionar: Não, 
pular verificação 
de imagem;

Clicar <OK>



Oque você quer que 
aconteça após terminar a 
clonagem nos nets



Escolher modo 
Broadcast –Restauração da 

Transmissão

Selecione <OK>

Após escolher oque
quer fazer com os nets
quando acabar.
Escolha a opção
Desligar.



Selecionar o número de
máquinas a serem

instaladas.

Após esta tela pedirá o
numero de maquinas a
ser instalado, lembrando
que a instalação somente
iniciará se o numero de
maquinas indicado
estiver conectado na
mesma rede



Inserir o
número exato
de maquinas
onde será
instalado o
sistema.



Aparecerá esta tela, 
somente responda y/n, 
após a instalação do 
sistema em todas as 
máquinas.

Esta tela aguarda a 
conexão dos outros 
netbooks que serão 
formatados

Não aperte em nada até 
o final do processo.



Indo para os netbooks a ser instalado o 
sistema:



Aperte F2 
ou Delete 
para entrar 
na Bios



No Setup:
1- Selecione  UEFI Boot a opção 

ativado ou Enable;
2- Aperte F10 após <enter>



Durante a inicialização 
Pressione <F11>
Até aparecer a opção 
de Boot Menu e 
escolha a Inicialização  
PCI



Quando inicializar o sistema nos nets aparecerão 
as telas (não precisa teclar em nada)



Bom trabalho a todos.... 

Qualquer dúvida 
marui-ssantos@educar.rs.gov.br
marui-santos@seduc.rs.gov.br
Whatsapp: (51)98434-1673

mailto:marui-ssantos@educar.rs.gov.br
mailto:marui-santos@seduc.rs.gov.br

