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CARTILHA DE DESBLOQUEIO DO TABLET DO PROFESSOR 
Este guia foi elaborado para orientar os gestores e professores no desbloqueio do seu tablet 

educacional as orientações são divididas em duas etapas: 

 

GESTOR OU RESPONSÁVEL DA UNIDADE ESCOLAR 

1. Verificar ao receber os tablets pelo correio se o número recebido é igual ao que consta na nota 

fiscal, procurar os correios em caso de irregularidade. Comunicar também a SEDUC/CTAE pelo e-

mail tablet.ctae@gmail.com . Também deverá ser enviado ao NTE, uma cópia da nota fiscal de 

entrega do tablet. 

2. Reproduzir o termo de direito, uso e responsabilidade, que será preenchido e assinado pelo 

professor no ato da entrega, o professor deve ficar com uma cópia para o caso de requerer 

assistência técnica. 

3. Orientar a criação de e-mail da GMAIL, aos professores. Somente com esses e-mail é possível o 

desbloqueio do tablet. 

4. Enviar os dados dos professores da sua escola através do formulário para o e-mail 

tablet.ctae@gmail.com com cópia para nteabaetetuba@gmail.com ou cadastro em 

nteabaetetuba.wordpress.com . Em caso de envio pelo e-mail, você será avisado do cadastro 

pelo mesmo e-mail de envio do formulário. 

 

PROFESSOR USUÁRIO DO TABLET 

1. Criar seu e-mail gmail para usar no desbloqueio do tablet e fornnece-lo ao responsável da escola. 

2. Ao receber o tablet educacional o professor deverá preencher e assinar o termo de direito, uso e 

responsabilidade. 

3. Ao ser avisado da liberação do cadastro pela escola acessar o site: 

4. http://www.fnde.gov.br/tableteducacional/inicio , fornecer seu CPF e seu e-mail (gmail), para 

recebimento da senha de desbloqueio do seu tablet. 

5. Para o desbloqueio seu tablet, deve conectado a internet através de uma rede sem fio, em caso 

de dúvidas procure o responsável da unidade escolar para ser auxiliado no desbloqueio. 

6. Em caso de problemas técnicos você deve entrar em contato com a assistência técnica pelo 

telefone 08006446591 ou 08007222331. Você será orientado em como proceder para envio de 

seu tablet para a assistência técnica, fique ciente que precisará do certificado de garantia que 

acompanhar o tablet e de seu termo de direito, uso e responsabilidade. 

7. Não é possível o cadastro de dois tablet para um mesmo CPF, em caso de extraviados ou furto 

não haverá reposição. Nestes casos o professor deverá apresentar ao responsável da escola o 

Boletim de Ocorrência que deverá ser anexada ao termo de direito, uso e responsabilidade e 

depois encaminhada a CTAE/SEDUC por meio da URE. 

 

Jó Elder Vasconcelos 

Coordenador do NTE-Abaetetuba 

mailto:tablet.ctae@gmail.com
mailto:tablet.ctae@gmail.com
mailto:nteabaetetuba@gmail.com
nteabaetetuba.wordpress.com
http://www.fnde.gov.br/tableteducacional/inicio

