
Instalando o Ubutunca no Classmate PC 

 

Material necessário 

1. Computador SO Windows  

2. Pen Drive – Recomendo de 4GB 

3. Baixar o Lili USB Creator - http://www.baixaki.com.br/download/lili-usb-

creator.htm 

4. Baixar o Ubutunca - http://www.ubuntuca.com.br/baixe-o-ubuntuca/36-baixe-o-

ubuntuca/50-download-do-ubuntuca-3 

 

Com fazer 

Com os programas baixados em seu computador, coloque o pendrive. 

Instale o software Lili USB Creator, e execute. Veja a imagem abaixo, depois de 

executado (aberto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora vamos instalar o sistema operacional em nosso pendrive, de acordo com os 

passos a seguir. 
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Instalação passo a passo 

1. No primeiro passo, escolha o dispositivo que será armazenado a versão do 

Linux, em nosso caso o Pen Drive. Em seguida, escolha o lugar em que se 

encontra o Ubutunca baixado da internet, selecione este arquivo.  

2. Coloque 500MB aproximadamente. 

3. A etapa 4 é uma das mais importantes, pois ela possui uma opção que permite 

instalar uma versão do LinuxLive. Essa opção instala uma versão do sistema que 

pode ser rodada diretamente pelo Windows sem qualquer tipo de configuração 

avançada. 

4. Ainda na etapa 4, pode-se esconder os arquivos para que o Windows não os 

mostre ao abrir o pendrive, Isso evita que arquivos importantes sejam apagados 

acidentalmente, podemos também escolher a opção formatar o pendrive,  Por 

último, clique no raio para iniciar a instalação do Linux no dispositivo USB. 

 

Ao fim do processo teremos o Linux Ubutunca instalado em nosso pendrive. 

 

Instalar o Linux Ubutunca no Classmate PC 

 

1. Insira o Pendrive na porta USB e ligue o classmate. 

2. Antes que o sistema operacional apareça. Aperte F11 para poder escolher por 

qual dispositivo você quer. 

3. Aparecerá algumas opções, onde você deverá escolher o seu pendrive e apertar 

Enter.  

4. Nas telas seguintes basta escolher idioma, fuso horário e ir clicando em próximo 

até o fim da instalação. 

 

Adaptado por Marcelo Claro  
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