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Introdução 

 

Este módulo tem a ver com formas de comunicar e colaborar com 

outras pessoas na Internet.  

Iremos começar por ver como configurar um endereço de e-mail, 

escrever e receber um e-mail, e responder aos recebidos. Há muitos 

websites através dos quais pode enviar e-mails. Por aqui, iremos focar-

nos no Gmail, que é o mais popular atualmente. 

Prosseguiremos assim com as redes sociais e mais especificamente com 

Facebook, que é a mais amplamente usada. Focar-nos-emos em como 

criar uma conta, familiarizar-se com a sua estrutura e aprender como 

fazer ações básicas. 

Depois, iremos focar-nos no Skype e Zoom, os 2 programas mais 

populares para fazer videochamadas. Aprenderá como criar uma conta 

em cada uma delas, e comunicar com outras pessoas através das suas 

características. 

Finalmente, observaremos o Google Calendar, uma aplicação através da 

qual pode registar tarefas importantes e o sistema notificá-lo-á de 

forma a não as esquecer. 

 

Resultados de Aprendizagem: 

- Configurar uma conta Gmail, criar e enviar um e-mail, e responder aos 

e-mails dos outros. 

- Criar uma conta Facebook, navegar através da plataforma, criar 

publicações e comunicar através de mensagens privadas. 

- Criar uma conta no Skype e Zoom e fazer videochamadas através das 

mesmas. 

- Escrever tarefas diárias no Google Calendar, ajustá-las ao tempo e 

datas e definir notificações para as mesmas. 
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Tópico 1: E-mails 

 

Atualmente, os e-mails tornaram-se extremamente populares e a maior 

percentagem da população usa-os. 

Por oposição a outros meios como os correios ou fax, um email pode 

alcançar o seu destinatário literalmente em poucos segundos. 

Assim, sabendo como usá-los, pode poupar-lhe uma grande quantidade 

de tempo e dinheiro. 

De forma a enviar um e-mail, tem que ir a um website que disponibiliza 

este tipo de serviço. Estes websites são designados como fornecedores 

de e-mail e os mais populares são Yahoo, Hotmail e Gmail*, que é 

aquele que vamos analisar. Todos os fornecedores de e-mail fornecem 

serviços similares (os seus programas têm funcionalidades 

semelhantes). Pode enviar ou receber e-mails às/das pessoas ou 

organizações que pretende independentemente do seu fornecedor de 

e-mail.  

*Gmail pertence a uma empresa chamada Google que é também proprietária do 

motor de pesquisa mais popular no mundo, e muitas outras ferramentas da 

Internet, entre as quais se encontra Google Calendar que conheceremos melhor no 

tópico 4. 

 

 

Configurar uma conta de e-mail, Fácil  

Duração: 60 minutos 

De forma a ser capaz de enviar e receber e-mails, deve primeiro criar 

uma conta de e-mail, que inclui 2 coisas: 

- A primeira coisa é o seu endereço de e-mail.  

 

No mundo físico, tem um endereço postal que consiste na rua e 

no número da sua casa.  

Da mesma forma, tem um endereço no universo dos e-mails, que 

em vez de um nome de rua e um número, é um texto com a 

seguinte estrutura: 
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example@gmail.com 

   1        2     3        4 

1: As letras antes do símbolo@, constituem o título do seu endereço de 

e-mail. Esta parte é diferente para cada endereço e-mail no mundo, e 

nunca 2 endereços podem ter exatamente o mesmo título. Assim, o 

título do seu endereço de e-mail é único no mundo. 

 

Durante a criação da sua conta de e-mail, ser-lhe-á pedido que defina o 

título do seu endereço de e-mail. Há algumas opções standard para 

escolher um: 

a) Muitas pessoas optam pelo seu nome completo. Por exemplo 

  

John.White@gmail.com  

 

Tenha em mente que dentro de um endereço de e-mail não pode 

haver espaços por preencher. Assim, algumas soluções para 

separar o seu primeiro do último nome, são um ponto final 

primeiro, (.) um hífen (-) ou um underscore (_) 

Outros colocam apenas o seu primeiro nome. Como referimos 

antes, o título de um endereço de e-mails deve ser único no 

mundo. Então, se escolher colocar o seu primeiro nome como um 

título, é certo que outra pessoa com o mesmo nome tenha já 

usado o mesmo. 

 

Deve assim diferenciá-lo.  

 

O método mais clássico é colocar um número imediatamente a 

seguir ao seu nome. Muitas pessoas escolhem o seu ano de 

nascimento (ou os seus últimos dois dígitos), mas claro que pode 

escolher outro número. Certifique-se apenas que consegue 

memorizá-lo. 

 

Por exemplo 
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John1967@gmail.com 

 

* Pode, claro, usar o seu último nome em vez do primeiro. Neste 

caso, há maiores probabilidades de nenhuma outra pessoa o ter já 

usado, então, neste caso irá precisar de diferenciar usando 

números. 

c) Finalmente, poderia usar um nickname/pseudónimo que tem 

pouco ou nada a ver com o seu nome real. Por exemplo 

 

John.the.white.tiger@gmail.com 

 

Neste caso, é quase certo que nenhuma outra pessoa o terá 

usado, mas atenção que um título baseado na alcunha não é 

recomendado para uso profissional. 

 

2: Logo após o título do seu endereço de e-mail, há o sinal de arroba 

(@).Existe em todos os endereços de e-mail do mundo. 

 

3: Após o sinal de arroba (@) vem o nome do seu fornecedor de e-mail. 

Para nós, dado que temos o Gmail como nosso fornecedor, é “gmail”.  

No endereço de e-mail de uma pessoa que usa um diferente fornecedor 

de serviços, poderá ser “yahoo”, “Hotmail” etc. 

 

4: O endereço de e-mail finaliza com o sufixo “.com”. 

 

* Para utilizadores Gmail, é sempre “.com”. Nos endereços de e-mail que 

usam outros fornecedores de e-mail, pode ser um código de 2 letras que 

corresponde ao seu país. Isto acontece por exemplo com Yahoo, e um 

exemplo para um britânico seria: John.White@yahoo.uk 

 

- Além do endereço e-mail, a segunda coisa que vem com a criação da 

sua conta de e-mail é a sua caixa de correio eletrónico. 

É como a caixa de correio da sua casa, mas em formato eletrónico. 

mailto:John1967@gmail.com
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Aí, pode verificar todos os e-mails que recebeu, juntamente com os 

seus remetentes e datas de recebimento, assim como aqueles que 

enviou, junto com os seus destinatários e datas de entrega. 

É praticamente o painel de controlo dos seus e-mails, e aprenderemos 

mais sobre isso na próxima unidade. 

 

 

Escrever, enviar e responder a um e-mail, Médio 

Duração: 90 minutos 

A primeira coisa que tem de se certificar antes de escrever um e-mail, é 

que tem a sessão iniciada na sua conta Gmail. 

1. Abra o seu navegador da web e aceda a www.google.com 

 

2. Na extremidade superior direita, verifique se há um círculo 

colorido com uma letra dentro (a primeira letra do nome atribuído 

à sua conta). 

Atividade 

O seu formador irá guiá-lo num passo a passo através da criação de uma 

conta Gmail. 

Durante o tutorial, será também informado sobre: 

- Como criar uma palavra-passe adequada para a sua conta 

- O que fazer no caso de se esquecer da sua palavra-chave. 

-          Como fazer login e sair. 

http://www.google.com/
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 … ou um retângulo azul com a expressão “Fazer login”. 

 
 

3. Se vir o círculo, então salte o passo 4.Se vir o retângulo, clique no 

mesmo e ser-lhe-á apresentada uma lista com as contas de Gmail 

que foram acedidas a partir do seu dispositivo. 
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- Se conseguir ver a sua conta na lista, clique na mesma e no ecrã 

seguinte, digite a sua palavra-passe dentro do retângulo  

“Introduza a sua palavra-passe ” e clique “Seguinte”. 
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- Se não conseguir ver a sua conta na lista, clique em “Usar outra 

conta”. No ecrã seguinte, digite o seu endereço de e-mail no 

retângulo “E-mail ou telefone”, clique em Seguinte… 
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… e de seguida escreva a sua palavra-passe dentro do retângulo  

“Introduza a sua palavra-passe” e clique de novo em “Seguinte”. 
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4. Após iniciar a sessão, verá um botão Gmail no canto superior à 

direita. 

 
 

5. Clique no mesmo de forma a aceder à sua Caixa de Correio de e-

mail, e clique em “Compor” na parte superior à esquerda. 
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6. Um retângulo intitulado “Nova mensagem” surgirá na parte 

inferior à direita. Dentro dele, irá escrever o seu e-mail. 
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7. Primeiro, tem que escrever o endereço de e-mail do destinatário 

no retângulo a seguir a “Para” e clicar em Enter. Irá aperceber-se 

que o endereço de e-mail irá estar rodeado de uma forma oval 

com um X do lado direito. 

 

 
 

8. Se começar a digitar um endereço de e-mail que lhe foi enviado 

(ou para o qual enviou) um e-mail antes, irá surgir mesmo abaixo 

de onde está a digitar. Clique no mesmo de forma a ser escrito de 

forma automática de uma só vez. 
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9. Logo abaixo, no campo “Assunto” , digite o assunto principal do e-

mail que está prestes a enviar. Desempenhará a função de 

título/cabeçalho para o seu e-mail. 

*Irá também notar que o título da janela que está a escrever no 

seu e-mail, se mudou de “Nova Mensagem” para o que escreveu 

no campo do “Assunto”. 
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10. Clique no espaço branco abaixo e comece a digitar a sua 

mensagem: 
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11. Pode encontrar as características da mesma modificação para o 

texto, que abordamos no módulo anterior: 

1. Negrito: Clique neste botão e o texto que escreve a partir daí 

será muito mais espesso e preto que o resto. Clique de novo de 

forma a parar esta função e a continuar a escrever texto 

normal  

2. Itálico: torna o seu texto inclinado 

3. Sublinhado: sublinha o texto.
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12. Clicando na cara sorridente na parte inferior da janela, depara-se 

com uma ampla variedade de expressões (chamadas emojis) que 

pode inserir no seu texto. Basta clicar naqueles que pretende. 
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13. Na eventualidade de querer por alguma razão eliminar o e-mail 

que está a escrever, clique no caixote de lixo na parte inferior do 

ecrã à direita, e o mesmo será apagado. 
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14.Após concluir a sua mensagem, clique no retângulo azul com a 

palavra “Enviar” no mesmo, de forma a enviar o seu e-mail. 
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Responder a um e-mail: 

 

1. Depois de outra pessoa responder a um e-mail que enviou, então 

começa uma conversa. 

 

Depois do destinatário ter respondido, se aceder à sua Caixa de 

Correio irá ver o seu e-mail de resposta na parte superior da lista, 

em letras a negrito (isto significa que não o abriu ainda). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pode também verificar a seguinte informação: 

- Os participantes da conversa (você e a pessoa a quem enviou o e-

mail) 

- O assunto da conversa (que é definido pelo Assunto que foi dado 

no primeiro e-mail que foi enviado. No nosso caso, é “Aulas 

Digitais”) 

- Uma pré-visualização das primeiras linhas do último e-mail da 

conversa (no nosso caso, é a resposta do nosso destinatário de e-

mail) 
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2. Clique em quaisquer destes 3 elementos e irá deparar-se com o 

seguinte ecrã:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqui, pode ver: 

- O conteúdo do e-mail de resposta. 

- Logo acima está o nome do respondente. 

- Algumas respostas automáticas são sugeridas para o e-mail do 

respondente (mas não é recomendável que as use). 

- Na parte superior pode ver o nome do remetente da mensagem 

anterior na conversa. 

- E mesmo abaixo, uma pré-visualização da mensagem anterior. 
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Se clicar nesta pré-visualização, irá revelar o e-mail anterior na 

íntegra, e assim todo o diálogo que ocorreu até à data: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. De forma a responder, clique no botão de “Resposta” na parte 

inferior esquerda … 

 
  



   

  

25 

Este projeto foi fundado com apoio da Comissão Europeia. 
Esta publicação reflete meramente as perspetivas do autor e 

a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer 
utilização indevida dos conteúdos. 

Co-financiado pelo 
Programa Erasmus+    
da União Europeia 

4. Na caixa que surge, escreva a sua resposta e depois clique  em  

“Enviar” na parte inferior à esquerda.E mais uma vez , se 

pretende apagar a resposta que está a escrever, clique no lixo  na 

parte inferior à direita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Atividade 

A turma é dividida em pares e cada par tem que ter uma conversa por e-mail 

trocando pelo menos 3 e-mails . 
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Navegar na sua caixa de correio, Difícil 

Duração: 60 minutos 

Nesta atividade, irá conhecer a estrutura da sua caixa de correio e as 

suas funções mais importantes através das quais pode organizar e gerir 

os seus e-mails. 

 

Partes: 

A sua caixa de correio está dividida em determinadas partes, em que 

cada uma contém e-mails de características similares. 

 

Estas partes podem ser encontradas na coluna da esquerda. Aquela que 

está a vermelho , é aquela que está à procura constantemente. 

 

 

The Inbox: 

When you access your mailbox, you land on its most important section; 

the inbox. It is the place where you can check your received emails: 

 

 

 

As partes são as seguintes: 

1) Caixa de entrada: Os seus e-mails recebidos 

2) Marcados com estrela: E-mails que assinalou como importantes 

3) Suspensos: E-mails que marcou como invisíveis até um determinado momento  

4) Enviados: Os e-mails que enviou para outros 

5) Rascunhos: Emails que começou a escrever mas que ainda não os terminou  

 

Caixa de Entrada: 

É a parte mais importante da sua caixa de entrada, dado que contém 

todos os e-mails que recebeu de outros. 

São apresentados sob a forma de uma lista, com cada linha 

representando um e-mail. Os mais recentes situam-se na parte 

superior, e a mais antiga na parte inferior. 
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Cada linha contém 3 elementos: 

- À esquerda, pode ver o remetente do e-mail. 

-  No meio encontra-se o assunto do e-mail junto com uma pré-

visualização do seu conteúdo. 

- À direita, está a data em que foi recebido. 

 

 

Tenha em mente que o número que visualiza à direita da indicação da 

caixa de entrada na coluna à esquerda, é o número dos seus e-mail 

recebidos. 
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Enviados: 

Este é o local em que pode verificar todos os e-mails que enviou. Uma 

vez mais, os mais recentemente enviados aparecem na parte superior, e 

os mais antigos na parte inferior. 

 

 

 

 

 

Os 3 elementos de cada linha permanecem nos mesmos locais mas são 

um pouco diferentes: 

- À esquerda está o nome da pessoa a quem enviou o e-mail (e não 

a pessoa da qual o recebeu ). 

- A data à direita refere-se ao momento em que enviou o e-mail (e 

não o momento em que o recebeu). 

 

Rascunhos: 

Enquanto escreve um e-mail, se por alguma razão pretender deixá-lo 

para mais tarde, clique no X no canto superior direito da janela onde 

escreve o e-mail. 
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Desta forma, o seu e-mail será movido para Rascunhos de forma a 

completá-lo posteriormente. 

*Tenha em mente que mesmo que feche a janela da sua caixa de correio 

por engano, enquanto escreve um e-mail, será deslocado para 

Rascunhos de forma automática, e assim não será perdido. 

De forma a continuar a trabalhar no mesmo, clique em Rascunhos na 

coluna esquerda e ser-lhe-ão apresentado todos os e-mails que deixar 

por terminar. 

 

 

 

 

 

Desta vez, em cada linha de e-mail, há a indicação de “Rascunho” à 

esquerda, no meio há uma vez novamente o assunto e pré-visualização 

da mensagem, e à direita há a data da edição mais recente do e-mail. 

 

Com estrela: 

Se por alguma razão um e-mail for de alta importância, pode separá-lo 

de outros atribuindo-lhe uma estrela.  
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Quer na Caixa de Entrada quer na secção Enviados, irá notar que em 

cada linha de e-mail, há uma estrela cinzenta à esquerda de cada e-mail 

do remetente/nome do destinatário. 

 

 

 

 

 

 

 

Clicar na estrela irá torná-la amarela, o que significa que o e-mail é 

agora considerado Assinalado com Estrela. 

Clique em Marcado com Estrela na coluna à esquerda, e irá deparar-se 

com todos os e-mails que assinalou com estrela. 

 

 

 

 

Irá notar que à esquerda de cada assunto de e-mail, há um retângulo 

cinzento dentro do qual está escrito a parte da sua caixa de correio a 

que o seu e-mail originalmente pertence. 

 

Rótulos: 

Pode organizar os seus e-mails separando-os por grupos temáticos que 

são designados como Etiquetas. Por exemplo, algumas etiquetas 

poderiam ser Família, Amigos, Trabalho ou qualquer outra coisa que 

precise. 

De forma a atribuir uma etiqueta a um e-mail clique na sua pré-

visualização, e no próximo ecrã irá notar um símbolo em forma de 
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etiqueta     na parte de cima, que é a última numa linha de outros 

símbolos. 
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Clique na mesma e ser-lhe-á apresentado uma listagem de etiquetas 

padrão que existe em cada caixa de correio Gmail. Se nenhuma lhe 

servir, pode criar a sua própria etiqueta, clicando em “Criar nova”. 

 

 

 

 

 

 

 

Na janela que irá surgir, digite a designação que pretende para a 

etiqueta, no retângulo sob “Por favor introduza um nova designação de 

etiqueta”, e depois clique no retângulo azul na parte inferior à direita 

intitulado “Criar”.  
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O e-mail foi agora associado à etiqueta que acabou de criar.  

 

Irá aperceber-se que na coluna esquerda, foi criado um novo ícone para 

a etiqueta nova criada, e se clicar no ícone com a forma de etiqueta na 

parte superior, o nome da nova etiqueta foi adicionado à lista de 

etiquetas que surge (também tem um sinal de verificação junto à 

mesma já que o seu e-mail agora está categorizado com esta etiqueta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, se clicar no ícone da etiqueta na coluna da esquerda 

intitulado “Família”, ser-lhe-ão apresentados os e-mails que estão nessa 

categoria. 

 

 

 

 

 

Então, de hoje em diante, de cada vez que pretender etiquetar um e-

mail: 

1. Clique na sua pré-visualização. 

2. Clique no ícone com a forma de etiqueta na parte superior.  

3. Se pretende categorizar o e-mail sob uma etiqueta já existente, vá 

buscá-lo à lista que aparece. 

4. Se pretende atribuir uma nova etiqueta, clique em Criar novo. 
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Pesquisa de E-mail: 

Na parte superior da sua caixa de correio, há um retângulo que contém 

a expressão “Pesquisar e-mail”. 

Dentro da mesma, pode digitar qualquer palavra, expressão ou 

endereço de e-mail que pretende pesquisar nos seus e-mails. 

Depois de digitar o seu termo, mesmo abaixo irá aparecer algumas 

sugestões que podem conter: 

- Palavras e expressões similares ao seu termo de pesquisa, que 

pode ser encontrados nos seus e-mails. 

- Endereços de e-mail que contêm o seu termo de pesquisa. Vêm 

com este ícone:  

 

Por exemplo se escrevermos IDEC todos os e-mails que contêm o 

termo IDEC irão surgir. 

 

Se uma sugestão for adequada para si, clique na mesma. De outra 

forma, prima Enter. 

 

 

 

 

 

 

Em qualquer dos casos, ser-lhe-á apresentada uma lista que contém 

todos os e-mails que contêm o seu termo de pesquisa. 
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Spam: 

Dentro da sua caixa de correio, há também uma parte chamada “Spam”. 

Inclui e-mails indesejados que são geralmente anúncios publicitários 

em forma de e-mail (que as empresas enviam aleatoriamente e 

massivamente para as pessoas) bem como e-mails que podem conter 

um virus informático. 

Quando está prestes a receber um e-mail do género, o sistema 

automaticamente deteta a ameaça potencial, e encaminha-o para a 

secção de Spam de forma a que não apareça na sua caixa de entrada. 

Se pretende aceder à secção Spam, digite spam na barra de pesquisa e 

clique em “etiqueta: spam” expressão que irá aparecer abaixo (que 

também vem junto de um ícone em forma de etiqueta). 

 

 

 

Uma lista de todos os e-mails recentes, identificados pelo sistema como 

indesejáveis ou perigosos, irá surgir.  

Acima disso, há uma mensagem que o avisa que os e-mails que 

estiverem na lista por um período superior a 30 dias, irão ser 

automaticamente apagados. 

Adicionalmente, pode clicar na expressão “Apagar todas as mensagens 

de spam agora” após a advertência, de forma a apagá-las de forma 

instantânea e de uma só vez . 

 

 

 

 

 

*É altamente recomendável que não abra nenhum e-mail spam de um 

remetente que não conheça, já que há fortes possibilidades de conter 

vírus informáticos. 
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Por vezes, o sistema pode identificar erradamente um e-mail de 

entrada como spam.  

Por esta razão, é recomendado verificar de forma regular a parte spam 

para quaisquer e-mails que possam erradamente ter ido parar aí.  

Especialmente no caso de uma pessoa que conhece lhe diz que ele/ela 

lhe enviou um e-mail, mas não o consegue ver na sua caixa de entrada, 

então provavelmente foi deslocado para a secção spam por lapso do 

sistema. 

De forma a mover o e-mail da lista de spam para a sua caixa de 

entrada, identifique-o na lista de spam, e clique num quadrado que está 

mesmo ao pé da estrela.  

Um sinal de visto irá aparecer dentro do quadrado, bem como outras 

opções acima da lista. Entre elas, pode surgir a expressão Não é spam. 

Clique na mesma e depois o e-mail it irá desaparecer da lista de spam. 

Depois, verifique a sua caixa de entrada e irá encontrá-lo aqui. 

 

 

 

 

 

*Sabia que o termo “spam” veio de um sketch de um show de TV  

chamado “Monty Python’s Flying Circus”? 
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Apagar e-mails: 

Há 2 formas de apagar um e-mail: 

1) Desloque o seu cursor para o seu lado direito da pré-visualização e 

verá que um ícone similar a um caixote de lixo irá aparecer. 

Clique no mesmo e o e-mail será apagado.  

 

 

 

 

 

 

2) Clique na pré-visualização do e-mail e no ecrã seguinte, clique no 

ícone da caixa de lixo na parte superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenha em mente que os e-mails que apaga não desaparecem de forma 

instantânea. São primeiro deslocados para a Secção do Lixo da sua caixa 

de correio e aí permanecem por 30 dias, após os quais são 

permanentemente apagados. 

Este sistema oferecem-lhe uma solução no caso de se arrepender de ter 

eliminado um e-mail e o quiser restaurar. 

  



   

  

38 

Este projeto foi fundado com apoio da Comissão Europeia. 
Esta publicação reflete meramente as perspetivas do autor e 

a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer 
utilização indevida dos conteúdos. 

Co-financiado pelo 
Programa Erasmus+    
da União Europeia 

De forma a aceder à secção do lixo, digite lixo na barra de pesquisa   e 

clique na expressão “etiqueta: lixo” que surge abaixo. 

 

 

 

 

 

Surgirão uma lista de e-mails que foram apagados no último mês (e 

assim não foram ainda permanentemente apagados). 

Se pretende apagá-los localmente e todos de uma só vez, clique na 

expressão “Esvaziar Lixo agora” na parte superior. 

 

 

 

 

 

Se identificar na lista um e-mail que deseja restaurar, clique na sua pré-

visualização e no ecrã seguinte, clique no símbolo na parte superior que 

tem a forma de uma pasta com uma seta no interior.     
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Na lista que surge, escolha Caixa de Entrada, e o seu e-mail irá ser 

restaurado! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tópico 2: Facebook 

Sempre que der uma espreitada ao computador de outra pessoa ou ecrã 

móvel, o utilizador estará muito provavelmente a verificar as suas redes 

sociais como Facebook, Twitter ou Instagram.  

Estes canais de Comunicação tornaram-se mais populares que nunca, 

com um número crescente de pessoas a preferi-las para comunicar com 

outros, publicando conteúdo e ler as notícias. 

Facebook é a mais antiga destas e ainda permanece muito popular 

entre pessoas de todas as idades.  

Aprender os seus conceitos básicos como configurar uma conta, 

familiarizar-se com a sua estrutura, publicar conteúdo e comunicar com 

outras pessoas, pode revelar-se muito mais fácil do que pensou. 

Depois disto, será capaz de se expressar nesses meios, manter-se em 

contacto com os seus e estar informado sobre algo de novo que 

aconteça. 

Este tópico foca-se em como usar Facebook num PC, num laptop ou 

numa tablet (não num smartphone). 
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Configure uma conta Facebook, Fácil  

Duração: 30 minutos 

1) Aceda a www.facebook.com na página que surge, identifique a 

secção “Registe-se” à direita. 

 
 

2) Introduza os seguintes detalhes: 

 

- O seu primeiro e último nome, i.e. Orestis Dagiandas. Estes 2 

tornar-se-ão o “nome” do seu perfil. Se uma pessoa lhe pedir o 

seu Facebook, estas são as 2 palavras que terá que dar como 

resposta. 

- O seu número de telemóvel ou e-mail (é recomendável que 

submeta o segundo). Depois de escrevê-lo, um novo retângulo 

surgirá mesmo abaixo de onde terá que o digitar novamente. 
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- A palavra-chave que usará de cada vez que pretender aceder ao 

seu perfil. 

- O seu aniversário (opcional) 

- O seu género 

 

Após finalizar , clique no azulejo verde Registar na parte inferior. 

 

3) Surgir-lhe-á a seguinte mensagem…  

 
 

4) … então agora terá que verificar a caixa de entrada da sua conta 

de e-mail.  

  

 

 

 

 

 

 

5) Abra o e-mail e clique no azulejo azul “Confirme a sua conta” . 
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6) Irá surgir-lhe o seguinte ecrã: 
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Navegar no Facebook, Médio  

Duração: 90 minutos 

Antes de usar Facebook, deve primeiro fazer login na sua conta (tal 

como acontece com o e-mail). 

Aceda a www.facebook.come na extremidade superior direita do ecrã, 

introduza o e-mail ou telefone do seu perfil (o que introduziu durante a 

criação da sua conta) e a sua palavra-passe (também a que introduziu 

durante o registo) e  clique em Log In. 

  

Atividade 

Nesta altura, o seu formador irá guiá-lo como: 

 

- Selecionar e definir uma foto de perfil. 

- Encontre pessoas que já conhece e adicione-as como amigos.  

- Conheça os diferentes tipos de privacidade (público, amigo, eu).  

http://www.facebook.come/
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Será então transferido para a Página de Início do Facebook, que é 

também a página que irá visualizar quando acede a facebook.com já 

depois de ter feito o log in. 

 

As 2 partes mais importantes do Facebook, são: 

1) A Página Inicial 

2) A sua página de perfil 

Iremos um pouco… em sentido contrário, iremos começar pela página 

de perfil.  
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O seu perfil: 

 

De forma a aceder a este enquanto está na Página Inicial, clique na parte 

superior do nome do seu perfil que tem um círculo com a sua imagem 

de perfil junto ao mesmo. 

 

 

 

Será redirecionado para o “ painel de controlo” do seu perfil onde pode 

verificar e editar, todos os seus aspetos básicos: 
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1) A imagem grande na parte superior é a sua imagem de capa. É 

recomendável que não seja uma foto sua, mas, ao invés que se 

assemelhe a algo abstrato que o/a represente de alguma forma. 

2) A imagem envolta por um círculo é a sua imagem de perfil. É a 

foto que os utilizadores irão ver ao pé do seu nome sempre que 

surge no ecrã destes (pense na foto como se tratasse da foto do 

seu cartão de identidade). Adicionalmente, é a sua melhor foto 

que tenha. 

3) Logo ao pé desta, está o seu nome de perfil. 

4) Na parte inferior à esquerda pode escrever uma biografia breve 

na qual se descreve com poucas palavras. 

5) Logo abaixo pode acrescentar alguns detalhes básicos seus como 

o local em que vive, a sua localidade de onde é natural, o seu 
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trabalho, o seu estatuto de relacionamento e a sua 

Educação/Estudos. 

 

 

Complementarmente, pode encontrar um vislumbre das suas fotos mais 

recentes (que carregou no seu perfil), e logo abaixo uma espreitada a 

perfis dos quais se tornou amigo (a) recentemente (mais acerca da rede 

de amizades mais adiante). 
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À direita, pode ver uma lista de publicações que fez, da mais recente à 

mais antiga. Uma “publicação” é o carregamento de qualquer tipo de 

conteúdo no Facebook, quer por si quer por outros utilizadores. 

Facebook é praticamente constituído por pessoas (representado pelos 

seus perfis) publicando tipos de conteúdos (publicações). 

Uma publicação pode assumir variadas formas, mas as mais populares 

são: 

-  Publicações de Texto que consistem num só fragmento de texto.  

 

-  Publicações de Fotos em que tem o carregamento de uma ou 

mais fotos num determinado momento (se as fotos carregadas 

forem em demasia, pode clicar no número com o sinal mais na 

parte inferior à direita para poder vê-los todos. O número mostra 

quantas destas fotos ficaram por ver). 

 

O seu menu de Perfil: 

É uma linha com botões que o orientam nas partes mais básicas do seu 

perfil e podem ser encontradas logo abaixo do seu nome de utilizador e 

imagem de perfil. 

 

Os botões mais importantes, são:  

- Sobre 
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Aqui pode encontrar toda a informação sobre si que decidiu incluir 

no seu perfil. Esta informação é dividida em categorias, que podem 

ser encontradas numa coluna à esquerda.Ao clicar numa categoria, 

irá deparar-se com a informação da categoria do lado direito do 

ecrã.  

Aquelas que ainda não adicionou, podem ser identificados por uma 

cruz dentro de um ícone quadrado à esquerda,  acompanhado 

por uma expressão pedindo-lhe para inserir esta informação em 

particular a  

 

- Amigos 

Uma lista dos seus amigos em que cada um é representado pela sua 

imagem de perfil e respetivo nome. Clicar numa foto ou nome, guiá-

lo-á pelo respetivo perfil.  
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- Fotos 

Uma lista de fotos que tenha carregado (da mais recente à mais 

antiga). Algumas delas pertencem a um álbum. 

Álbuns são grupos temáticos de fotos que pode criar. De forma a 

visualizar os seus álbuns, clique em Álbuns.  



   

  

51 

Este projeto foi fundado com apoio da Comissão Europeia. 
Esta publicação reflete meramente as perspetivas do autor e 

a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer 
utilização indevida dos conteúdos. 

Co-financiado pelo 
Programa Erasmus+    
da União Europeia 

 
 

Para além dos álbuns que criou, há 2 álbuns que são 

automaticamente criados pelo Facebook. Um contendo todas as 

suas fotos de perfil e uma todas as imagens de capa até ao 

momento. 

 

Clicar em qualquer imagem torná-la-á maior. Clique no X na parte 

superior à direita para sair da projeção de ecrã total da foto. 



   

  

52 

Este projeto foi fundado com apoio da Comissão Europeia. 
Esta publicação reflete meramente as perspetivas do autor e 

a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer 
utilização indevida dos conteúdos. 

Co-financiado pelo 
Programa Erasmus+    
da União Europeia 

 

 

A sua Página Inicial: 

Clicar no botão Página inicial na parte superior do ecrã ou o logo branco 

do Facebook na parte superior à esquerda para aceder à sua Página 

Inicial. 

 

 

 

Na sua Página Inicial pode ver uma listagem das publicações mais 

recentes feitas pelos seus amigos e por páginas & grupos de que é 

membro (a explorar este aspetos posteriormente). 
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Cada publicação tem uma estrutura standard que é a seguinte : 

 

1) Na parte superior à esquerda, pode ver a imagem de perfil e 

nome da pessoa que criou a publicação. 

 

2) Mesmo abaixo encontra-se a data de criação data da publicação. 

 

 

3) Abaixo do conteúdo da publicação, à esquerda , há um número  

com ícones com círculos coloridos .Estes círculos são chamados 

reações. 

 

Se colocar o seu rato por cima do botão Like (Gostar) (que é 

mesmo abaixo) irá encontrar uma seleção de 7 reações, onde 
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pode clicar naquela que melhor representa o sentimento que a 

publicação lhe provocou (da esquerda para a direita): 

 

Gostar: Achou a publicação boa. 

 

Adorar: Achou a publicação excelente. 

 

Preocupar-se: É uma nova reação que foi adicionada devido à 

pandemia COVID-19. Adequa-se à maioria das publicações 

relacionadas com o coronavírus e mostra que está solidário (a) 

para com a pessoa que publicou a publicação. 

 

Haha: Achou a publicação engraçada. 

 

Wow: A publicação deixou-o sem palavras/admirado. 

 

Triste: A publicação fê-lo sentir-se com pena de alguém.  

 

Zangado: A publicação enfureceu-o/a. 
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Assim, após pelo menos 1 reação ter sido expressa, pode ver o 

número total de reações que a publicação obteve, juntamente 

com os seus tipos. 

 

4) À direita, pode ver o número de comentários e partilhas que a 

publicação recebeu. 

 

Comentário: No caso de uma reação não ser suficiente para 

exprimir o que sente sobre a publicação, pode deixar um 

comentário em forma de texto. 

 

Mesmo abaixo de cada publicação consegue ver os comentários 

que as outras pessoas deixaram até ao momento (se houver 

alguns) e na parte inferior da lista de comentários pode encontrar 

uma forma oval contendo a expressão “Escreva um comentário 

…”. 
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Clique no mesmo de forma a digitar o seu comentário e quando 

tiver concluído, prima Enter de forma a que seja publicado. 

 

Enquanto escreve, pode também clicar na cara do smiley à 

direita. Irá apresentar-lhe uma longa lista de ícones tipo cartoon 

que representam vários sentimentos e situações. Estes ícones são 

chamados de emojis e ao clicar neles, pode adicioná-los ao seu 

texto de forma a valorizar a mensagem /sentimento que quer 

transmitir.  

 
Partilhar: Se considera que uma publicação merece ser vista por 

ainda mais pessoas, então pode Partilhar a mesma clicando no 

botão com a mesma designação mesmo abaixo do comentário- -

partilhar Contador e escolhendo Partilhar agora (só eu). 

A publicação será então publicada na sua página de perfil e nas 

páginas iniciais dos seus amigos. 

 

Na mesma, o leitor será capaz de ver a pessoa que originalmente 

fez a publicação, e assim ele/ela saberá que é uma publicação 

partilhada e não a original. 
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Pense em Partilhar como uma forma de “passar a palavra”. 

 

*Perceba que a publicação partilhada não mantém as reações e 

comentários do nome original, e ao invés começa do zero. 

Amigos do Facebook: 

 

Entre todos os utilizadores de Facebook do mundo, pode escolher 

aqueles de quem se quer tornar Amigo.  

 

           Se 2 utilizadores são Amigos, então eles conseguirão: 

 

- Ser capazes de ver as publicações um do outro nas suas 

respetivas Páginas de Início. 

- Ser notificados com maior frequência acerca das publicações um 

do outro . 
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- Ver elementos nos perfis um do outro que podem não ser 

visíveis por pessoas que não são amigas.  

- Outros privilégios. 

*Tenha em mente que uma amizade de Facebook é uma relação 

que envolve 2 partes, logo não é possível ter uma pessoa na sua 

lista de amigos que não o tenha na sua (e vice versa). De igual 

forma, nenhuma pessoa pode ter mais de 5.000 Amigos.   

 

De forma a 2 pessoas se tornarem Amigas, uma delas tem que 

enviar um pedido de Amizade à outra, quem por sua vez deve 

aceitar. No momento da aceitação, estas 2 pessoas tornam-se 

Amigas. 

 

Examinaremos ambos os casos: 

 

- Enviar um pedido de Amizade  

 

Em primeiro lugar, tem que encontrar a pessoa de quem se quer 

tornar amigo (a).  

 

De forma a fazê-lo clique no retângulo branco na parte superior 

esquerda do ecrã, e digite o seu nome no mesmo. Depois prima 

Enter ou clique na lente de aumento à direita. 

 

É também possível obter uma lista de nomes recomendados que 

condizem com a sua pesquisa, que aparece logo abaixo do 

retângulo. 
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Irá visualizar uma lista de possíveis correspondências. Quando 

encontrar a pessoa adequada, clique no botão Adicionar Amigo 

junto do seu nome. 

 
 

Alternativamente, pode clicar no nome ou imagem de perfil da 

pessoa, e será redirecionado para o seu perfil. Aí, consegue enviar 

um pedido de amizade clicando no botão em Adicionar Amigo 

(ver imagem) na parte inferior direita da imagem de capa  

 



   

  

60 

Este projeto foi fundado com apoio da Comissão Europeia. 
Esta publicação reflete meramente as perspetivas do autor e 

a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer 
utilização indevida dos conteúdos. 

Co-financiado pelo 
Programa Erasmus+    
da União Europeia 

 
 

Em ambos os casos, o botão irá transformar-se de “Adicionar 

Amigo” em “Pedido de Amizade enviado” e permanecerá desta 

forma até que haja resposta. 
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Quando a pessoa responde positivamente ao seu pedido, um 

ícone representado 2 pessoas na parte superior direita do ecrã, 

será destacado. 

 

         Este ícone fica destacado sempre que recebe um pedido de 

amizades ou uma resposta a um pedido que tenha enviado. Além disso, 

fica com um número dentro de um quadrado vermelho que representa o 

número de incidentes mencionados que ainda não foi verificado por si. 

 

 
 

Clique no mesmo e verá a notificação positiva da resposta 

positiva.  
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De agora em diante, de cada vez que aceder ao perfil desta 

pessoas, notará que aparece “✓ Friends” (Amigos) na parte 

inferior direita da sua imagem de capa . 

 
 

- Receber um pedido de amizade 

 

Na eventualidade de a pessoa lhe enviar um pedido de amizade, 

então o ícone com 2 pessoas na parte superior à direita será 

destacado. 
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Uma notificação acerca do pedido de amizade que recebeu irá 

surgir e pode escolher aceitá-lo clicando em Confirmar ou rejeitá-

lo através do botão Apagar. 

 
 

A notificação irá então ficar amarela e a imagem “✓ Friends” 

Amigos irá aparecer à direita... 

 
 

…tal como na parte inferior à direita da imagem de capa da pessoa 

(tal como no caso anterior). 
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- Desfazer a amizade (Unfriending): 

 

No caso de não desejar que uma pessoa continue a ser amigo(a) , 

então aceda ao seu perfil, localize  “✓ Friends” na parte inferior à 

direita da sua imagem de capa , passe o seu rato por cima e das 

opções que aparecem, escolha  Deixar de ser Amigo/Unfriend. 

 
 

Páginas & Grupos: 

 

Além dos perfis de pessoas individuais, há também “perfis” para 

grupos de pessoas no Facebook, que de facto não são chamados 

de perfis, mas Páginas e Grupos. Pessoas que pertencem a uma 

Página ou Grupo, são chamados membros. 

 

Uma Página ou um Grupo é sempre temático e a ideia central em 

ambos os casos é que uma equipa de pessoas com um interesse 

comum se junte de forma a falar sobre esse interesse. 

 

Em ambos os casos há também um Administrador (ou talvez 

vários), responsável por gerir aspetos básicos da Página ou do 

Grupo. Os membros não conseguem aceder a estas 

funcionalidades de gestão. É praticamente a pessoa que é 

proprietária da Página ou do Grupo e que geralmente também o 

criou . 

 

Relativamente às principais diferenças entre eles: 
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- Uma Página tem normalmente um caráter mais 

oficial/profissional e assim as empresas e as organizações oficiais 

quase sempre escolhem representar-se no Facebook através de 

uma Página em detrimento de um Grupo. 

 

De igual forma, pode sempre aderir às mesmas de forma gratuita 

(assim sem precisar de ser aprovados pelo administrador) e 

visualizar o seu conteúdo quer seja membro ou não. Assim, 

tendem a atrair um maior número de membros do que de 

Grupos. 

 

Se pretende aderir à base de fãs de uma empresa específica e 

pretende receber atualização oficial no que se refere às suas 

atividades, deverá aderir à sua página oficial Facebook (assim 

deve clicar em gostar na mesma), o nome da qual é sempre 

referido no website oficial da empresa. De facto, quase todas as 

empresas têm um botão de logo no Facebook nos seus websites. 

  

Clicando no mesmo, irá guiá-lo diretamente para a página oficial 

da empresa no Facebook. 
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- Grupos são equipas de pessoas não oficiais, que são geridas por 

pessoas “normais” em vez de instituições formais. 

 

Em geral, são mais ricas tematicamente do que as Páginas e 

podem focar-se bastante em qualquer tipo de interesse; ciências, 

passatempos, artes, desportos, comunidades locais, religião, 

política, educação etc., etc. 

 

Embora existam muitos Grupos públicos, os quais permitem 

visualizar o seu conteúdo independentemente do seu estatuto 

de membro, há também muitos privados, os quais pode visualizar 

apenas se for membro. 

- Em ambos os casos, de forma a aderir, deve fazer um pedido em 

primeiro lugar, que deverá ser aceite posteriormente pelo 

administrador (e) s. 

 

Estrutura de uma Página:   
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- Na parte superior esquerda pode ver o logo da página, que é 

quase sempre o logo oficial da empresa à qual pertence. 

Funciona exatamente como a imagem de perfil individual. 

 

- Na parte superior pode ver a imagem de capa. Funciona 

exatamente como a imagem de capa de um perfil individual, 

então descrevendo a empresa de uma forma visual e mais 

abstrata. 

 

- O título da página pode ser encontrados logo abaixo do seu logo   

- Sob o título há uma coluna com botões que são atalhos para as 

várias secções da página.  

 

São definidos pelo Administrador e geralmente são as publicações 

que foram feitas pelos administradores da página (botão das 

Publicações), publicações que foram feitas por membros (botão 

Comunidade), Eventos que são organizados pela empresa, 

carregou fotos e vídeos, informação sobre a empresa (botão 

Sobre) e Grupos que são também administrados pela staff da 

empresa (e assim relacionados tematicamente). 
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- Mesmo abaixo da imagem de capa pode encontrar o botão 

Gostar. Clicando no mesmo, torna-se instantaneamente um 

membro da Página. 

 

Junto ao mesmo, encontra-se o botão Seguir. Clicando no mesmo 

torna-se de alguma forma num “membro premium” já que além 

de se tornar num membro, será também notificado de cada vez 

que houver alguma novidade dentro da Página. 

 

Finalmente, há o botão Partilhar. Da mesma forma que pode 

publicar no seu perfil a publicação de outra pessoa, para que 

possa publicar uma Página de forma a Sensibilizar para a sua 

existência.  

 

-  À direita, há a Descrição da Página, que é um texto que descreve 

a empresa, que é proprietária da Página. 

 

- No meio há uma lista das publicações mais recentes que foram 

feitas dentro da Página.  

 

- Qualquer publicação que seja feita pelos administradores da 

Página, começa com o título e logo da Página (da mesma forma 

que as publicações de indivíduos começa com o seu nome e 

imagem de perfil). 
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- Sob a Descrição, encontra-se a secção Comunidade, onde pode 

verificar o número de pessoas que gostaram e /ou seguiram a 

Página, tal como os seus amigos que também são membros. 

 

- Mesmo abaixo da Comunidade encontra-se a secção Sobre, onde 

pode verificar detalhes mais técnicos da empresa tais como 

morada, telefone, website etc. 
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Estrutura de um Grupo: 

 

A estrutura de um Grupo é quase idêntica à de uma Página, tendo 

apenas diferenças subtis que podem contudo ser úteis para separar 

uma Página e um Grupo num único relance: 

 

- Os grupos não têm logos e a sua imagem de capa funciona como 

a sua “imagem de perfil”. 

 

- Em vez de gostar ou seguir, nos Grupos apenas adira premindo o 

retângulo azul abaixo da imagem de capa. Ao clicar no mesmo, o 

administrador é notificado que fez um pedido de adesão. Se for 

aceite, torna-se então um membro do Grupo. 

 

 

- Na parte superior à direita, pode ser mencionada uma Página que 

tenha os mesmos administradores que o Grupo, sob a expressão 

“Grupo por”. 
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- Quando os administradores publicam num  Grupo, não se guiam 

pelo nome do Grupo  (como em Páginas) mas ao invés surge o seu  

nome de perfil pessoal e imagem , com o subtítulo Admin. 

 

 
 

- Sob o nome do Grupo pode ver se é um grupo público ou um 

privado. 

 

Quando é um público (como na foto acima) então pode visualizar 

o seu conteúdo quer seja membro ou não.  

 

No caso de ser um privado, em vez das suas publicações depara-

se com a secção Sobre. As suas publicações aparecem apenas 

depois de ser aprovados como membro. 
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Pesquisando uma Página ou Grupo: 

 

Tal como fez enquanto pesquisava uma pessoa, tem uma vez mais 

que digitar a Página ou Grupo que procura dentro do retângulo 

branco na parte superior do ecrã à esquerda e clicar Enter (ou 

clicar em lente de aumento). 

 
 

Irá deparar-se com a lista de resultados relacionados e pode 

simplesmente ter que clicar no adequado. Tenha em mente que 

pode fazer o sistema mostrar-lhe apenas um tipo específico de 

resultado (pessoas, páginas ou grupos) clicando no botão 

correspondente Na parte superior. 
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*Deverá seguir o processo acima sempre que pretenda pesquisar 

algo no Facebook, seja uma pessoa, uma Página ou um Grupo. 

 

Notificações: 

 

Na parte superior do ecrã à direita, há um ícone com o formato 

de um sino que é a primeira coisa que verificar de cada vez que 

acede à sua conta.   

Isto ocorre porque contém notificações sobre tudo o que 

acontece no  Facebook e que lhe pode dizer respeito. 
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Isto pode incluir notificações sobre: 

 

- Publicações dos seus amigos; 

- Atualizações nas Páginas e Grupos de que é membro; 

- Aniversários de Amigos; 

- Aceitação num grupo; 

- Recomendações de amigos (com base nos amigos comuns que 

tem com a pessoa recomendada); 

- Comentários de Pessoas/ou “gosto” das suas publicações; 

Quando clica no ícone, todas estas notificações surgem sob a 

forma de uma lista , com as mais recentes na parte de cima. 

 

Tal como acontece com o ícone das 2 pessoas, também o ícone do 

sino surge destacado sempre que haja uma nova notificação, e 

também surge com um número num quadrado vermelho que 

mostra quantas notificações estão atualmente por verificar. 

 

 
 

*Tenha em mente que os únicos tipos de notificações que não 

estão incluídos no ícone sino, são pedidos de amizade recebidos e 

respostas a pedidos (que, como já referido, estão no ícone de 2 

pessoas) e mensagens privados (que estão na nuvem do meio 

/ícone do trovão e falaremos sobre os mesmos na próxima 

unidade). 
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Conversar e publicar, Difícil  

Duração: 90 minutos 

As 3 principais atividades do Facebook são navegar pelas páginas, 

conversar e publicar. No nível anterior focámo-nos no primeiro e agora 

iremos prosseguir, para os outros dois  

São ambos os meios principais de comunicar e interagir com os outros 

utilizadores. Se usados devidamente, podem ambos mantê-lo conectado 

com os seus contactos mais próximos e dão-lhe a oportunidade de 

encontrar novos contactos. 

 

Conversa: 

Facebook dá-nos a possibilidade de enviar e receber mensagens 

privadas de outros utilizadores. Privado significa que apenas você e o 

seu interlocutor podem visualizar estas mensagens. Nenhum outro 

utilizador do Facebook tem acesso aos mesmos. 

Pode também ter conversas em grupo, onde mais de 2 pessoas podem 

trocar mensagens privadas. 

Finalmente, além das mensagens de texto pode trocar fotos e vídeos. 

 

Qualquer coisa que se relacione com conversas em privado é incluída na 

nuvem com um símbolo de travão dentro que pode ser encontrada na 

parte superior à direita do seu ecrã, mesmo entre as 2 pessoas já 

mencionadas e os ícones do sino. 

Atividade 

Com a ajuda do seu formador, tente: 

1) Criar um álbum de fotos no seu perfil. 

2) Peça amizade a todos os seus colegas. 

3) Pesquise e adira a uma Página e Grupo da sua preferência.  



   

  

76 

Este projeto foi fundado com apoio da Comissão Europeia. 
Esta publicação reflete meramente as perspetivas do autor e 

a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer 
utilização indevida dos conteúdos. 

Co-financiado pelo 
Programa Erasmus+    
da União Europeia 

 

Este ícone é destacado sempre que tiver recebido novas mensagens 

privadas (mesmo como um toque de telemóvel sempre que há uma SMS 

a ser recebida).  

Adicionalmente, um número branco dentro de um retângulo vermelho 

surge e mostra quantos novos utilizadores lhe enviaram estas novas 

mensagens privadas (advertência: mostra o número de utilizadores que 

lhe enviaram mensagens de texto, não o número de mensagens). 

 

 

Clicando no mesmo obtém uma lista de conversas mais recentes que 

teve, começando na mais recente e  acabando na mais antiga, com base 

na data & hora da última mensagem de cada conversa . 

Cada conversa é representada na lista pela já referida última mensagem 

e o nome e imagem de perfil do interlocutor. Para conversas em grupo, 

isto aplica-se aos nomes dos participantes e uma imagem, que é uma 

combinação das imagens de perfil dos interlocutores. 
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Clicar em qualquer destas conversas, abrirá a sua história completa 

numa janela na parte inferior à direita do ecrã. Esta janela é a caixa de 

diálogo e através da mesma, pode ter conversas privadas. 

 

 

Se clicar noutra conversa, a sua caixa de diálogo respetiva abrirá junto à 

anterior, assim pode ter caixas de diálogo múltiplas abertas de uma só 

vez. 
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A estrutura de uma caixa de diálogo é a seguinte: 

 

1. Na parte superior, pode ver o nome e imagem de perfil do seu 

interlocutor. 
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2. Clicando no X na parte superior à direita fechará a caixa de 

diálogo. Isto NÃO apaga a conversa. De cada vez que reabrir a sua 

caixa de diálogo, a conversa estará sempre lá. 

3. As mensagens da conversa são apresentadas obviamente por 

ordem cronológica, com a mais recente na parte inferior. Subir 

no ecrã permitir-lhe-á aceder às mensagens anteriores. 

 

As mensagens que estão a azul e do lado direita da caixa são as 

que enviou. 

 

Ao contrário, aqueles em cinzento e do lado esquerdo são 

mensagens enviadas pelo seu interlocutor. 

 

4. Mesmo abaixo da sua mensagem, encontra-se um retângulo 

branco que se destina a escrever as suas mensagens for. Clique 

no mesmo, digite a sua mensagem e quando tiver finalizado a 

mesma, clique na seta na parte inferior à direita para enviar 

(alternativamente, pode apenas premir Enter).  

5.  
 

Tenha em mente que o seu interlocutor não consegue ver o que 

está a digitar enquanto cria a sua mensagem. De igual forma, 

assim que uma mensagem é enviada, não consegue mudar o seu 

conteúdo. 
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6. Quando não está a digitar nenhuma mensagem, o ícone da seta 

transforma-se no símbolo polegar para cima .Clicando no 

mesmo, o seu interlocutor recebe de forma instantânea uma 

mensagem, que não é texto, mas um ícone com polegar.  

 

Esta é uma forma rápida para dizer coisas como “sim, ok, 

percebido, feito, entendido” em vez de digitar. 

 

7. Mesmo abaixo do retângulo, encontra-se uma série de ícones. 

Clicando no ícone mais à esquerda possível, pode enviar uma 

foto ou um vídeo que esteja armazenado no seu computador 

(para gravar no seu computador, verifique o módulo Funções 

Básicas). 

 

Depois de selecionar a foto que quer enviar, aparecerá dentro do 

retângulo branco. Isto significa que está pronto para ser enviado 

(mas ainda não foi).  

 

 
 

Clique na seta na parte inferior à direita ou clique em Enter a de 

forma a enviá-la. Depois, vê-la-á entre as mensagens anteriores, 

do lado direita da caixa de diálogo. 
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8. O ícone do meio da linha que representa a cara de um smiley 

constitui a lista dos emojis disponíveis que pode usar nos seus 

textos. 

 
 

Enquanto digita, quando chegar a um local em que quer inserir 

um emoji, clique no ícone e obterá uma lista de emojis, a partir 

das quais pode inserir quantas queira apenas clicando nas suas 

preferidas.  
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Depois de finalizar o procedimento, clique no ícone do smiley de 

novo de forma à lista com emojis desaparecer,  

 

 

 

Notificação de leitura 
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Messenger dá-lhe a possibilidade de saber se uma mensagem que 

enviou foi lida ou não. 

 

Numa conversa em que a imagem mais recente é sua, se não há 

nada debaixo da “nuvem ” dessa mensagem, então significa que 

ainda não foi lida. 

 

 
 

Assim que for lida, um sinal de visto aparece logo abaixo da 

mensagem, acompanhado pela palavra “Visto” e o momento 

exato em que o seu interlocutor viu a mensagem. 
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Apagar uma mensagem 

No caso de querer por alguma razão apagar uma mensagem que 

enviou, depois de a identificar dentro da conversa, desloque o 

cursor para a esquerda. 

Irá depois ver que 3 pontos junto de uma cara smiley 

aparecerem, e se puser o cursor neles, a palavra “Mais” irá surgir. 

 
 

Clicar nos pontos vai deixá-lo com 2 opções; Remover e 

Responder. 
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 Irá aparecer uma janela com 2 opções.  

 

 

 

- Escolher “Eliminar para toda a gente” apagará a mensagem (do 

histórico da conversa) para si e para o seu interlocutor.  

 

Atenção: O interlocutor saberá que apagou uma determinada 

mensagem, porque no seu lugar irá aparecer um retângulo 

branco que refere que você “não chegou a enviar a mensagem” 

… 

 
… e esse retângulo também aparece na sua própria caixa de 

diálogo, em lugar da mensagem apagada. 
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- Escolher “Eliminar para si” irá substituir o retângulo com a 

mensagem “Não enviou a mensagem” apenas na sua própria 

caixa de diálogo. O interlocutor continuará a ver a mensagem. 

Faz a sua escolha clicando no círculo branco do lado esquerdo da sua 

seleção, e depois premindo Eliminar na parte inferior à direita. 

 

Reagindo a uma mensagem  

Tal como pode reagir a uma publicação ou a um comentário, da 

mesma forma que reage a uma mensagem de conversa em privado, 

de forma a mostrar ao seu interlocutor que sentimentos lhe trouxe. 

Desloque o cursor to para a direita da mensagem a que quer reagir e, 

uma vez mais, os 3 pontos e a cara smiley surgirá (apenas desta vez a 

ordem inversa). 
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Posicione o cursor na cara e a palavra “Reagir” irá aparecer. Clique e 

irá visualizar possíveis reações que são praticamente idênticas 

disponíveis para publicações e comentários: 

- Você adorou  

- Fê-lo(a) rir 

- Deixou-o (a)admirado(a) 

- Deixou-o(a) triste 

- Deixou-o(a) zangado 

- Gostou 

- Não gostou  
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Depois de clicar numa reação, um ícone correspondente surgirá na 

parte inferior à direita da mensagem que recebeu  

Haverá também um número junto que mostra quantos participantes 

na conversa reagiram a esta mensagem específica.   

Em diálogos, pode ser até 2.  

 

 

Verificar a disponibilidade para discussão 

O Facebook também mostra quais dos seus amigos fizeram o login 

nas suas contas num determinado momento. Um amigo que está 

conectado, é considerado “disponível” para a conversa. 

Se vir um ponto verde na parte inferior à direita da imagem de perfil 

do seu interlocutor, significa que esta pessoa está disponível de 

imediato. 
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Também pode verificar a disponibilidade dos seus amigos, fora das 

caixas de diálogo. 

Na parte inferior direita do seu ecrã, pode ver um retângulo com a 

palavra “Chat” próxima de um número entre parênteses. Este 

número mostra num determinado momento quantos dos seus 

amigos estão disponíveis. 

 

Clique no mesmo e irá obter uma lista restrita dos seus amigos. 

Juntos aos que estão disponíveis, existirá um ponto verde enquanto 

para os indisponíveis, indica quando foi a última vez que estiveram 

disponíveis. 
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Começar uma nova conversa 

Na eventualidade de pretender enviar uma mensagem de texto a um 

amigo com quem não trocou mensagens privadas ainda, deve clicar 

no símbolo nuvem-trovão na parte superior á direita, e depois 

escolher Nova Mensagem. 

 

Uma caixa de diálogo vazia, intitulada “Nova Mensagem” surgirá. No 

retângulo abaixo do título, clique à direita de “Para:” e digite o nome 

da pessoa a quem quer enviar uma mensagem privada.  
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À medida que digita, uma lista restrita de possíveis combinações irá 

surgir abaixo no qual deve clicar na pessoa adequada. 

 

Depois disso, o nome completo do destinatários irá aparecer junto a 

“Para:” e dentro de um retângulo cinza.  

Neste momento, apenas escreve a sua mensagem, clique em Enter …

 

… e a conversa começa. A caixa de diálogo adotará automaticamente 

o nome e imagem de perfil do destinatário. 
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Conversas em grupo 

A caixa de diálogo de uma conversa privada entre mais de 2 pessoas, 

tem todas as funcionalidades que falámos até agora, tendo apenas 

algumas diferenças subtis: 
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1) Em vez de uma imagem de perfil na parte superior à esquerda top 

, há agora 2 imagens de perfil de 2 membros aleatórios  da 

conversa 

2) Em vez de um nome na parte superior, há um vislumbre de todos 

os nomes dos participantes. De forma a verificar a lista 

completa,passe com o seu rato por cima. 

  
3) À esquerda de cada mensagem recebida, vê a imagem de perfil 

do remetente e acima da mesma vê o nome correspondente. 

É este o caso de diálogos, não é assim tão importante nesse caso 

porque o remetente é sempre o mesmo.  

Aqui, desempenham num papel mais significativo dado que o 

ajudam a distinguir quem enviou o quê. 

4) Junto ao sinal de verificação, agora vê quais os membros que viu 

na sua mensagem mais recente. No caso de toda a gente ter 

visto, diz “Visto por toda a gente”. 

 

Adicionar novos membros 

De forma a adicionar uma nova pessoa no grupo de conversa, clique 

no ícone engrenagem na parte direita superior da caixa de diálogo, e 

no menu que surge, escolha “Adicionar Pessoas”. 
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Um retângulo irá surgir na parte superior do histórico de 

mensagens. Clique no mesmo digite o nome da pessoa que quer 

adicionar. 

Tal como anteriormente, uma lista restrita com possíveis 

correspondências, tem que clicar na pessoa correta. 
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Depois disso, o nome completo da pessoa aparece dentro de um 

retângulo cinzento como antes. 

Se quiser, pode adicionar ainda mais pessoas. Basta apenas começar 

a digitar o nome da segunda pessoa que quer adicionar, clique no 

seu nome na lista restrita e depois, se quiser adicionar mais segue o 

mesmo processo sempre. 

 

Finalmente, quando tiver selecionado todas as pessoas que quer 

adicionar (Assegure-se que todos os nomes estão dentro de 

rectângulos), clique em “Feito” à direita. 
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Depois de adicionar as pessoas de forma bem-sucedida, uma 

mensagem de confirmação irá aparecer dentro do histórico de 

mensagens. 
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Criar um grupo de conversa de forma a começar uma conversa em 

grupo , segue os mesmos passos com a abertura de um diálogo , 

mas desta vez adiciona uma pessoa… 
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…continua adicionando mais da mesma forma pela qual pode 

adicionar membros a uma conversa em grupo já existente.  

 

Depois de ter inserido todos os membros que quiser (Certifique-se 

que os seus nomes estão dentro de retângulos cinzentos) escreva a 

primeira mensagem que quer enviar … 
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E clique na seta no canto inferior direito (ou apenas clique em   

Enter). Tal como faz no diálogo, a caixa de diálogo automaticamente 

adota os nomes e imagens de perfil dos participantes da nova 

conversa. 

 

Publicar no Facebook 

Como referimos antes, Facebook é um grupo de pessoas que publica 

conteúdos . 

O conteúdo de uma publicação pode assumir numerosas formas 

mas, como já referimos, os mais comuns são texto e fotos. 

Antes de prosseguir com a criação de uma publicação, devemos saber 

que há 3 tipos principais de publicações dependendo do seu 

recetor: 

1) O primeiro, e mais comum, são as publicações sem destinatário.  

 

Estas publicações, não visam uma pessoa específica ou grupo de 

pessoas e o seu conteúdo visa na sua maior parte as pessoas que 

os visualizarão (consequentemente os seus amigos do Facebook ). 
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Estas publicações são identificáveis pelo facto de acima do seu 

conteúdo, ver o nome e imagem de perfil do autor sem nada 

junto às mesmas. 
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Se publicar algo semelhante, irá aparecer no seu perfil e na Página 

de Início dos seus amigos. 

De forma a criar uma publicação, tem que localizar uma caixa “Criar 

publicação” que se encontra acima da lista das suas publicações no 

seu perfil… 
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… ou na parte superior da sua Página Inicial . 

 

 

2) O segundo tipo são os destinatários das publicações dos amigos.  

 

O seu conteúdo visa um amigo de Facebook em específico e após 

ser publicado, irão surgir quer na página de perfil do remetente 

quer na página de perfil do destinatário, e adicionalmente nas 

Páginas Iniciais dos amigos de Facebook de ambas as pessoas. 

 

Devido ao último, deve ter em mente que tais publicações 

deverão considerar coisas que quer dizer ao destinatários e não 

se preocupe que sejam públicas. 

Se pretende dizer algo que deve manter-se privado, deverá 

enviar uma mensagem privada em vez de publicar um conteúdo 

desse tipo. 



   

  

103 

Este projeto foi fundado com apoio da Comissão Europeia. 
Esta publicação reflete meramente as perspetivas do autor e 

a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer 
utilização indevida dos conteúdos. 

Co-financiado pelo 
Programa Erasmus+    
da União Europeia 

 

São identificáveis pelo facto de acima do seu conteúdo, haver o 

nome e imagem de perfil do autor (tal como no caso anterior) 

mas desta vez há uma seta junto delas que aponta para o nome 

do destinatário. 

 
 

De forma a criar uma tal publicação, tem que usar a caixa “Criar 

publicação” no perfil do destinatário. Está localizado exatamente 

onde a “Caixa criar publicação” do seu perfil também está 

localizado. 
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3) Finalmente, há as publicações do destinatário da Página/Grupo. 

 

O seu conteúdo é orientado para um Grupo ou Página específicos 

e surgem na lista de publicações da Página ou Grupo a que se 

destinam, bem como as Páginas Iniciais dos amigos do remetente 

(Não aparece no perfil do remetente). 

 

Tal como no caso anterior, há uma seta mesmo junto ao seu 

autor, mas desta vez aponta para o título da Página ou Grupo 

recetores (em vez de uma só pessoa). 
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*A seta e o nome do Grupo ou da Página junto à mesma, surgem 

apenas quando visualiza a publicação a partir da sua Página 

Inicial. Se for visualizado quando está dentro do Grupo ou Página 

recetoras, não aparecem dado que é óbvio que a publicação é 

destinada à Página ou Grupo que está a visualizar no momento.  
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**Uma vez mais, deverá apenas fazer publicações deste género 

se não se importa que os membros da Página/Grupo recetores 

os visualizem. 

 

No caso de querer dizer algo privado aos administradores do 

Grupo ou Página, pode enviar-lhes uma mensagem privada. 

 

Pode ter uma conversa privada com os administradores de 

Grupos e Páginas, tal como faz com pessoas individuais, a única 

diferença sendo que a  “imagem de perfil” do seu  interlocutor irá 

ser o logo ou  imagem de capa da Página ou Grupo 

correspondente  , esta designação é o título dessa Página ou 

Grupo . 

Por outro lado, irá haver o administrador(es) da Página ou Grupo. 



   

  

107 

Este projeto foi fundado com apoio da Comissão Europeia. 
Esta publicação reflete meramente as perspetivas do autor e 

a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer 
utilização indevida dos conteúdos. 

Co-financiado pelo 
Programa Erasmus+    
da União Europeia 

 
 

De forma a começar uma conversa privada com um Grupo ou 

Página, clique no retângulo “Enviar Mensagem” (com o ícone 

nuvem-trovão ) na parte superior à direita. 

 
Como criar uma publicação 

 

Depois de localizar a caixa “Criar publicação” que precisa de 

usar, de acordo com as 3 categorias antes mencionadas, clique no 
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interior do retângulo branco (que diz“Em que está a pensar?”) e 

você descobrirá a janela seguinte, contendo os seguintes 

elementos  : 
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1) Clicando no espaço branco na parte superior, pode digitar o 

texto da sua publicação.  

Este texto pode ou ficar sozinho, ou acompanhar uma foto ou 

vídeo (claro, poderá também carregar uma foto ou sem 

acompanhá-lo com texto). 

 
 

2) Clicando na cara do smiley na parte inferior à direita do 

retângulo, pode adicionar emojis ao seu texto, na mesma 

exata forma que os adicionou durante conversas privadas ou 

comentando em publicações. 
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3) Sob o retângulo, vê uma série de ícones. Cada um deles, pode 

dar um fundo diferente colorido ao texto que está a escrever.  

O seu USO é obviamente opcional e deverá certificar-se que o 

fundo que escolheu é relevante para o seu texto. 
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4) Clicando no retângulo Foto/Vídeo permite-lhe incluir na sua 

publicação quer uma foto (ou fotos múltiplas) ou um vídeo do 

seu computador (a forma de os encontrar no seu computador, 

está no Módulo 1).  

Tenha em mente que se incluir fotos ou vídeo, não pode ter 

um fundo colorido para o texto de acompanhamento. 

 

Mesmo abaixo do retângulo de texto, pode ver pequenos 

ícones das fotos que escolheu até ao momento. Se clicar no 

quadrado com a cruz (à direita daqueles) pode carregar mais. 

 

Adicionalmente, se passar com o seu rato por cima de uma 

foto, o seu ícone ficará mais escuro e um X irá surgir na parte 

superior à direita . Clicando neste X, eliminará a foto da lista. 
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5) No caso de querer incluir o nome de um amigo de Facebook 

no seu texto, tem a escolha de ter esta pessoa notificada no 

momento em que carregar a publicação no momento em que 

carrega a publicação. 

 

De forma a fazer isto, há 2 formas: 

 

a) Clique no retângulo “Etiquetar Amigos” e um retângulo a 

começar com a palavra “com” irá surgir. Clique na sua 

parte branca e comece a digitar o nome dessa pessoa que 

pretende incluir no seu texto. Verá o nome e imagem de 

perfil dessa pessoa a aparecer logo abaixo.  
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Clique neles e depois no nome dessa pessoa aparecerá 

dentro de um retângulo com um x à direita.  

Adicionalmente, na parte inferior esquerda do texto da sua 

publicação, surgirá a palavra “Com” seguida pelo nome 

dessa pessoa, em letras azuis. 

 

b) Se não quer que o sufixo “com (nome da pessoa)” apareça 

debaixo do texto da sua  publicação, então faça o seguinte: 

 

À medida que digita a publicação do seu texto, no 

momento em que chega o momento de mencionar o nome 

do seu amigo do Facebook , digite @ (shift+2) e depois 

comece a digitar o nome dessa pessoa. À medida que o 

digita, o nome completo e a imagem de perfil dessa pessoa 

aparecerão logo abaixo. 
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Clique nos mesmos e depois o nome completo dessa 

pessoa será preenchido automaticamente dentro do seu 

texto, estará dentro de retângulos azuis e o símbolo 

“@”no início será eliminado. 

 
 

*Ambos os métodos resultam na tão chamada etiquetagem em que, 

como já referimos, a pessoa que é referida dentro do texto é notificada 

sobre a mesma. 

É uma prática altamente recomendada já que é uma regra não escrita 

que todos os utilizadores do Facebook têm o direito de saber quando 

alguém os menciona nas suas publicações (especialmente no caso em 

que possam não querer ser mencionados. 
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6) O retângulo sentimento/atividade pode pôr um cabeçalho na 

sua publicação a descrever como se sente ou o que está a 

fazer (acompanhado por um ícone relevante) enquanto 

escreve a sua publicação. 

 

Clique no mesmo de forma a obter uma listagem de possíveis 

títulos/introduções … 

 
 

… e clique em qualquer delas de forma a verificar as suas 

escolhas correspondentes . 
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A sua escolha será então adicionada à parte inferior do texto à 

esquerda que está a digitar (depois da publicação ser 

carregada, mover-se-á acima do texto). 

  



   

  

117 

Este projeto foi fundado com apoio da Comissão Europeia. 
Esta publicação reflete meramente as perspetivas do autor e 

a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer 
utilização indevida dos conteúdos. 

Co-financiado pelo 
Programa Erasmus+    
da União Europeia 

 

7) Se pretender especificar uma localização que está de algum 

modo relacionada com a sua publicação, então clique na 

opção Check in e um retângulo a começar com a palavra 

“Arroba irá surgir.  

 

* Tenha em mente que nem sempre é seguro publicar a sua 

localização por razões óbvias.  

 

Clique na parte branca e comece a digitar a localização que 

pretende mencionar. Enquanto o faz, uma lista de 

correspondências possíveis surgirá logo abaixo. Clica naquele 

que for correta … 

 
… e a mesma surgirá na parte inferior esquerda dos seu texto 

que está a digitar(quando a publicação é publicada, deslocar-

se-á por cima do texto). 
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8) Antes de publicar a sua publicação, certifique-se que será 

visualizado pelo público que prefere. 

Isto pode ser visto no retângulo do lado direita do “Feed de 

Notícias”.  

Clique no mesmo e ser-lhe-ão apresentadas as possíveis 

escolhas (certifique-se que clica em “mais” e depois “ver tudo” 

na parte inferior da lista de forma a visualizar todas as 

entradas) … 

 
 

- Público: Visualizável por toda a gente na Internet, 

independentemente se ele/ela é um utilizador do Facebook ou um 

amigo seu do Facebook. 

- Amigos: Os seus amigos do Facebook; pessoas que podem ter sido 

etiquetadas e todos os amigos do Facebook de ambos os grupos. 

- Amigos exceto: O mesmo com o excerto anterior em que pode 

excluir determinados amigos. 
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- Apenas eu: Isto é principalmente usado quando não quer mais 

que uma antiga publicação seja visível aos outros, mas por alguma 

razão quer vê-la. 

- Amigos específicos 

- Personalizar: Uma lista totalmente customizável que a vê e que 

pode também não ver (recomendada para utilizadores 

avançados).  
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Finalmente, clique no retângulo azul que diz “Publicar” na parte inferior 

da janela e a sua publicação é feita! 
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Apagar uma publicação 

No caso de querer apagar uma publicação que publicou, localize-a 

dentro do histórico de publicações do seu perfil, e clique nos 3 pontos 

na sua parte superior à direita. 

Da lista que aparece, escolha apagar… 

 

…e na janela que surgirá clique uma vez mais em Apagar. 
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Tópico 3: Skype e Zoom 

Vídeo-chamadas, daqui a conversa com recurso a câmaras em vez de 

troca de texto, é um dos melhores serviços que a Internet pode 

oferecer. 

É a forma mais direta de comunicação online dado que usa a sua voz e 

imagem, de forma a exprimir-se, tal como na vida normal. 

Em simultâneo, evita mal-entendidos que podem ocorrer durante a 

troca de mensagens de texto, devido a falta de comunicação verbal. 

Há um número considerável de software que disponibilizam um tal 

serviço, mas os mais populares atualmente são Skype e Zoom. 

São ambos fáceis de usar, e além da troca de vídeo e áudio também 

disponibilizam outras funções complementares que podem fazer o 

upgrade de toda  a sua experiência de conversação. 

 

Atividade 

 

- Abra 3 chats em separado com 3 dos seus colegas. 

- Abra um grupo de conversa com todos eles.  

-Em todos estes chats, tente enviar fotos, mensagens com emojis, e reagir com 

as mensagens do interlocutor. 

- Faça um recetor sem recetor, um recetor amigo e uma publicação recetor 

página/grupo. Experimente incluir em todos eles: texto, identificação de amigos, 

identificação de um local , um sentimento/fazer cabeçalhos  e fotos 
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Defina uma conta Skype e uma conta Zoom, Fácil  

Duração: 45 minutos 

Tal como no Facebook, criar a sua conta pessoal constitui o primeiro 

passo que precisa de forma a usar Skype. 

Ao contrário do Facebook, Skype não é um website e assim não tem 

que aceder ao mesmo a partir do seu navegador da Internet. 

Ao invés, é um programa no seu computador (tal como o navegador 

que usa de forma a  navegar na  Internet) e assim acede ao mesmo  

clicando no seu ícone na sua superfície de trabalho, tal como o faz com 

o seu navegador. 

Para que este ícone surja, deve primeiro fazer o seu download e instalá-

lo no seu computador.  

O seu formador irá agora guiá-lo através deste processo.  

Depois de ter finalizado, faça clique duplo no seu ícone e o seguinte 

ecrã irá surgir: 

 

Clique em Vamos a isso e no ecrã seguinte, clique em Iniciar Sessão ou 

criar 
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Skype pertence a Microsoft, e assim de forma a usá-lo, deve criar uma 

conta Microsoft, que também equivale a uma conta Skype. Clique em 

“Crie uma!” de forma a fazê-lo. 

 

No ecrã seguinte, pode ou introduzir o seu número de telefone ou, 

clicando em “Use o seu e-mail ao invés”, o seu e-mail. Em ambos os 

casos, o que irá introduzir tornar-se-á associado à sua conta. Depois de 

o fazer, clique em Seguinte. 
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No ecrã seguinte, tem que definir uma senha para a sua conta. Se quer 

ver o que está a digitar, clique na caixa “Mostrar palavra-chave”, de 

outra forma surge sob a forma de pontos pretos. 

 

Depois, tem que colocar o seu primeiro e último nome. Claro, poderá 

também usar também uma alcunha. Em qualquer dos casos, tenha em 

mente que irá ser direcionado por este nome no universo do Skype. 
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Depois, ser-lhe-ão solicitados o seu país e data de nascimento. Clique 

em cada parte de forma a obter uma lista de dias, meses e anos 

respetivamente. Mais uma vez tem a escolha de não colocar o seu 

verdadeiro. 
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De forma ao sistema verificar que o endereço de e-mail que introduz 

existe, enviar-lhe-á um e-mail e irá pedir-lhe para introduzir um código 

que encontrará dentro do mesmo.  
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Ser-lhe-á apresentada uma imagem com letras e números distorcidos 

que deve introduzir na linha abaixo . Este é designado de  captcha. 
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Finalmente, é recomendado que clique Sim na janela seguinte, de forma 

a que tenha que introduzir o seu nome de utilizador e palavra-chave de 

cada vez que quiser conectar-se ao Skype. 

 

Na primeira vez que se conectar  ao Skype, ser-lhe-á solicitado que 

defina uma imagem de perfil.  
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Como pode já ter adivinhado, tem o mesmo papel que a sua imagem de 

perfil no Facebook, daqui a bandeira do seu perfil. 

 

Clique em Carregar Foto e escolha uma imagem do seu computador 

(Módulo 1).Depois de aparecer dentro de um círculo, clique Continuar. 

 

Depois terá que testar o microfone e altifalantes do seu computador. 
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Se fala para o seu microfone e vê pontos azuis movendo-se para a 

direita e para a esquerda ao longo de uma linha de pontos cinzentos , 

então isso significa que o seu microfone está a funcionar corretamente. 

Clique em Áudio Teste e se ouvir uma música, então os seus 

altifalantes funcionam normalmente também. 

O seu formador guiá-lo-á relativamente ao que fazer em caso de um 

dos dois não funcionar. 

Depois de finalizar ambos, clique Continuar. 
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De seguida, terá que confirmar que a sua câmara está a trabalhar 

também devidamente. Se você consegue ver-se no quadrado superior, 

então a resposta é sim. 

Entretanto, pode colocar alguns efeitos de background escolhendo 

quaisquer dos quadrados abaixo. 
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Estes efeitos mudam o seu background e deixam-no a si na mesma. 
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Finalmente, será notificado pelo Skype que este irá ajudá-lo a encontrar 

amigos no mesmo, através dos contactos comuns que tem. 

 

Clique OK e a sua conta Skype está pronta!  
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Criar uma conta Zoom  

Zoom é outro software muito popular de videoconferência, que tem as 

suas próprias vantagens e defeitos por comparação com o Skype. 

A escolha entre um ou outro é uma que estão de prioridades que cada 

utilizador tenha. 

De forma a criar uma conta na plataforma, o processo é muito similar 

do Skype… 

Depois de instalá-lo no seu computador com a assistência do seu 

formador, irá surgir o ecrã seguinte: 

 

Clique em Registar e na janela seguinte, clique em Registar 

gratuitamente na parte inferior à direita. 
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O seu navegador Internet abrirá de forma automática e ser-lhe-á 

apresentado um formulário, no qual deve introduzir a sua data de 

nascimento. Clique em cada uma das secções e selecione a sua escolha 

a partir da lista do menu suspenso e clique em Continuar. 

Recorde uma vez mais que não é obrigado a inserir os seus dados reais. 

 

No ecrã seguinte, digite o seu endereço de e-mail e no retângulo mesmo 

abaixo, digite os números e letras distorcidos que vê (uma vez mais, um 

código captcha). Finalmente, clique em Registar.  
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Clique Confirmar na janela que surge … 

 

…e depois irá ver a seguinte mensagem. 

 

Abra o e-mail que recebeu e clique no botão Ativar Conta dentro do 

mesmo. 
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Um novo separador irá surgir, em que deve responder se está a 

registar-se em nome de uma escola e depois clique em Continuar. 

 

De seguida, deve introduzir o seu primeiro e último nome (uma vez 

mais, não têm que ser os reais) e defina uma palavra-passe para a sua 

conta (que tem que re-introduzir no retângulo inferior). 

Certifique-se que preenche os 4 requisitos referidos. Se todos eles 

ficarem verdes , então a sua palavra-passe é válida. Clique Continuar de 

forma a prosseguir. 

 

No passo seguinte pode opcionalmente introduzir os e-mails dos seus 

amigos de forma a convidá-los a usar Zoom. Se não o quiser fazer, clique 

em Saltar este passo. 
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Finalmente, irá surgir-lhe o seguinte ecrã, que significa que a sua conta 

está pronta. 

 

 

 

Navegar através do Skype, Médio 

Duração: 60 minutos 

Agora que criou a sua conta, de cada vez que clicar no ícone Skype na 

sua área de trabalho, vai surgir-lhe a seguinte janela, onde pode ver a 

última conta Skype que usou. Clique na mesma de forma a fazer login 

sem a necessidade de introduzir o seu nome de utilizador e palavra-

passe. 

No caso de querer fazer login com uma conta diferente, clique no botão 

“adicionar outra conta” (e depois terá que introduzir o novo nome de 

utilizador e palavra-passe da conta respetiva). 

Atividade 

Com a ajuda do seu formador, faça uma reunião teste de forma a verificar a 

qualidade do seu vídeo e microfone, tal como fez no Skype.  
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Depois de se autenticar, irá visualizar o seguinte ecrã que surge quando 

uma conta é nova. Na coluna à esquerda intitulada conversas recentes, 

irá ver a expressão “Comece a falar no Skype”, que significa que não 

teve ainda conversas. 

Contactos no Skype equivalem a amigos no Facebook. 
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Adicionar contactos 

De forma a adicionar um novo contato, precisará do nome da pessoa do 

Skype que pretende adicionar ou alternativamente o e-mail ao qual a 

conta da pessoa está ligado.  

Na parte superior à esquerda consegue ver um retângulo com a 

expressão “pessoas, grupos & mensagens”. 

  

Clique na mesma e este será transformado num retângulo azul com a 

expressão “Pesquise no Skype”. 
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Digite o nome/e-mail do contacto que quer adicionar e vê-lo-á surgir 

abaixo. 

 

Clique com o botão do lado direito do rato nessa pessoa e depois 

escolha Adicionar Contacto nas opções que surgem. 

 



   

  

143 

Este projeto foi fundado com apoio da Comissão Europeia. 
Esta publicação reflete meramente as perspetivas do autor e 

a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer 
utilização indevida dos conteúdos. 

Co-financiado pelo 
Programa Erasmus+    
da União Europeia 

Depois, clique no X no lado direito do retângulo azul na parte superior 

esquerda e a coluna voltará ao estado inicial. Clique no ícone dos 

contactos por cima do mesmo… 

 

 

… e irá surgir-lhe uma lista dos seus contactos. 

*O Serviço de Teste Eco/Som Test Service existe nos seus contactos por 

defeito. Não é uma pessoa, but mas uma função através da qual pode 

verificar a funcionalidade da sua câmara e microfone.  
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Conversando no Skype 

De forma a começar uma nova conversa no Skype, clique no ícone de 

texto da nuvem “Chats” na parte superior à esquerda. Depois, na parte 

inferior à direita, clique no novo botão Novo Chat e nas opções que 

surgem, clique em Nova Conversa. 

 

Irá visualizar uma lista de todos os seus contactos. Clique no contacto 

com quem quer começar uma conversa. 

Se a sua lista é demasiado longa e tem dificuldades em encontrá-la, 

pode digitar no retângulo da Pesquisa na parte superior para que a 

mesma surja. 
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Falar no Skype 

A metade direita do ecrã tornar-se-á na caixa de diálogo em que pode 

falar com o contacto que escolheu. 

Tal como no Facebook, a caixa de diálogo do Skype contém uma série de 

elementos úteis: 

 

1) Na parte superior esquerda pode ver o nome do seu interlocutor. 

*Se a conversa for nova, como no exemplo acima, pode também 

ver a sua imagem de perfil abaixo, mas desaparecerá após 

algumas mensagens serem trocadas. 

 

2) Na parte inferior, há o retângulo no qual pode clicar de forma a 

escrever a sua mensagem. Depois de finalizar, clique no ícone da 

seta à direita (tal como no Facebook). 
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Por cima do mesmo, pode ver o histórico de mensagens que 

trocou, com os recentes na parte inferior e os mais antigos na 

parte superior. 

Uma vez mais, as mensagens que envia estão à direita enquanto 

que as do seu interlocutor estão à esquerda. 

 
 

3) Skype tem também uma ampla variedade de emojis que pode 

adicionar ao seu texto, clicando na cara smiley à esquerda do 

balão. Digite uma mensagem. Clique nos seus preferidos e depois 

clique Escape de forma a fechar a sua janela 
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4) À direita do balão há um ícone de foto. Clicando no mesmo, 

permitir-lhe-á enviar uma foto do seu computador ao seu 

interlocutor. 

Depois de selecionar a sua foto (ver no Módulo 1 como fazê-lo) 

depois irá surgir acima do balão.  

Nesta altura, a sua foto ainda não foi enviada, e se quiser, pode 

digitar um texto a acompanhá-la. 

Pode também clicar no retângulo com a cruz à direita da foto de 

forma a adicionar mais. Clique na seta na parte inferior à direita 

quando tiver finalizado a … 

 
… de forma à fotos ser enviada e aparecer dentro do histórico de 

mensagens . 
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Note também que depois de iniciar a troca de mensagens com um 

contacto, uma linha dedicada à sua conversa aparece à 

esquerda.   

Esta linha inclui o nome e imagem de perfil do interlocutor junto 

com um vislumbre da última mensagem da conversa. 

 

Daí em diante, não precisa de seguir o processo “nova conversa” 

de cada vez que quiser falar com essa pessoa. 

Basta clicar na linha dedicada à sua conversa e a caixa de diálogo 

correspondente surgirá na metade direita do ecrã. 

 

Tenha também em mente que se vir um ponto verde na parte 

inferior à direita da imagem de perfil desta pessoa, então isso 

significa que agora ele /ela iniciou sessão no Skype e assim 

ele/ela está disponível para estabelecer a chamada. 
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Vídeochamada 

 

5) A talvez mais famosa funcionalidade do Skype é a chamada por 

vídeo onde em vez de texto, comunica com o seu interlocutor 

através da câmara e microfones. 

 

 

Os dois botões na parte superior à direita servem esta finalidade: 

 

- Clique naquele com o símbolo quadrado-triângulo   de forma 

a iniciar uma videochamada em que você e o seu interlocutor 

podem ambos ver-se e ouvir-se mutuamente. 

- Clique no botão com o desenho do telefone  de forma a 

começar uma chamada de voz , na qual você e o seu interlocutor 

podem ouvir mas não ver-se um ao outro  (tal como falar ao 

telefone). 

 

Ligar para outra pessoa: 
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Se foi você que iniciou a chamada, depois de clicar num dos 2 botões 

já referidos, irá surgir-lhe a janela seguinte: 

 

 
 

- Na parte superior à esquerda pode ver o nome da pessoa que 

esta a contactar (seguido pela palavra “a tocar”) 

- A imagem que vem da sua câmara abrange toda a janela neste 

momento. 

- Se a pessoa a quem está a ligar não está a responder, pode clicar 

no círculo vermelho com o telefone de forma a  parar de chamá-

lo(a) (tal como pousa um telefone real depois de alguém não ter 

respondido) 

 

Depois da pessoa responder à sua chamada, a janela torna-se 

assim: 
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- Na parte superior à esquerda, vê uma vez mais o nome do 

interlocutor. 

- Logo abaixo encontra-se um temporizador que conta a duração 

da chamada.  

- A imagem da sua câmara é agora uma pequena janela na parte 

superior à direita, enquanto a câmara do interlocutor abrange 

todo o resto da janela. 

- Na parte inferior, vê 3 botões que são muito importantes para ter 

em mente durante qualquer chamada: 

 

1) O esquerdo que mostra um microfone serve para ligar e 

desligar o seu microfone clicando no mesmo. Se for branco 

(como no exemplo superior) significa que o seu interlocutor 

consegue ouvi-lo. É preto e com uma barra no mesmo, depois 

é silenciado e assim a outra parte não consegue ouvi-lo.  

 
 

2) O do meio contém um símbolo de quadrado/triângulo para 

ligar e desligar a sua câmara clicando no mesmo. Uma vez 

mais, se for branco, então significa que o seu interlocutor 

pode vê-lo. 
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Se for preto e com uma barra na mesma, assim não pode ser 

visto. Neste caso, irá notar que a janela pequena na parte 

superior à direita se torna num círculo contendo a sua 

imagem de perfil. 

 
O oposto acontece no caso do seu interlocutor desligar a sua 

câmara. 

 

Enquanto consegue ver a imagem da sua câmara na parte 

superior direita, o resto da janela (que normalmente contém a 

imagem da câmara da outra pessoa) fica preta e mostra a 

imagem de perfil do interlocutor dentro de um círculo ao 

meio do ecrã. 

No caso dessa pessoa não ter definido uma imagem de perfil, 

então o círculo contém as suas iniciais (como no exemplo). 
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3) À direita há um botão vermelho com um telefone, serve para 

terminar a chamada em qualquer ponto. 

Ser chamado por outra pessoa: 

 

No caso de alguém fazer uma chamada para si enquanto está 

no Skype, a seguinte barra preta surgirá na parte superior do 

seu ecrã: 

 

 

 

 

- À sua esquerda pode ver o nome do autor da chamada. 

- Clicando no círculo verde com o ícone quadrado/triângulo,  

a chamada é respondida e o autor da chamada será capaz de vê-

lo e ouvi-lo (então inicia uma videochamada). 

- Clicando no círculo verde com o ícone do telefone, a chamada é 

respondida mas o autor da chamada só conseguirá ouvi-lo, não 

vê-lo (inicia uma chamada de voz).  
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- Clicando no círculo com o telefone, rejeita a chamada.  

 

 

Usando o Zoom, Difícil 

Duração: 30 minutos 

Quando faz clique duplo no ícone do Zoom no seu ambiente de 

trabalho, surgir-lhe-á a seguinte janela… 

 

… em que a sua escolha depende de vai fazer uma chamada (o que na 

linguagem do Zoom é referido como “reunião”) ou irá participar numa 

reunião iniciada por outra pessoa  . 

 

Iniciar uma reunião: 

Atividade 

Com a ajuda do seu formador… 

1) Adicione os seus colegas como contactos no seu Skype 

2) Juntem-se em pares e façam chamada para outra pessoa 

3) Dividam-se em grupos de 3 e façam chamadas em grupo. O seu formador 

demonstrará as diferenças com as chamadas entre dois elementos. 
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Clique em Iniciar Sessão, introduza o nome de utilizador e palavra-

chave da sua conta Zoom na janela seguinte e clique uma vez mais em 

Iniciar Sessão. 

 

No ecrã seguinte, sob o quadrado laranja, clique na seta junto à 

expressão “Nova Reunião” e a partir da qual as opções irão aparecer, 

passe com o seu rato por cima do código de 10 dígitos na parte inferior.  

Depois, a partir das novas opções que surgem à direita, clique em 

Convite de Cópia Copiar Convite. 

 

Abrir uma caixa de diálogo quer no Messenger do Facebook ou Skype 

com a pessoa com quer ter uma conversa em Zoom… 
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 … clique com o botão do lado direita do rato“digite uma mensagem”, 

clique na opção Colar das que surgem  … 

 

  



   

  

157 

Este projeto foi fundado com apoio da Comissão Europeia. 
Esta publicação reflete meramente as perspetivas do autor e 

a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer 
utilização indevida dos conteúdos. 

Co-financiado pelo 
Programa Erasmus+    
da União Europeia 

 

Depois de enviar a mensagem, clique em “Participar na nossa Reunião 

Cloud HD” que aparece mesmo abaixo da mensagem que enviou (peça 

ao seu interlocutor para também clicar no mesmo). 

*No caso de querer convidar mais de uma pessoa, siga o mesmo 

processo para cada um deles. 

  

Um novo separador irá automaticamente abrir no seu navegador de 

Internet, com uma mensagem dentro de um retângulo preto na parte 

superior. Clique em Abrir Reuniões Zoom. 
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Na janela que surge escolha Participar com áudio computador … 

 

Depois disso, uma janela de vídeo chat irá abrir, que tem elementos 

muito similares ao Skype: 
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1) Na parte superior pode ver a imagem da sua câmara. No caso de 

haver mais participantes, as suas imagens da câmara podem ser 

vistas nesta área também (além da pessoa que está a falar num 

determinado momento). 

2) Abaixo, na área grande, pode ver a imagem da câmara do seu 

interlocutor. Se temos mais de 2 participantes, esta área é 

abrangida pela imagem da câmara da pessoa que está a falar 

num determinado momento. 

3) Na parte inferior à esquerda há o botão do microfone para ligar e 

desligar o seu microfone clicando no mesmo. 

4) Mesmo ao lado encontra-se o botão da câmara, que tem a 

mesma função, mas para a sua câmara. 

5) Clicando no botão Participantes, a lista dos participantes da 

conversa aparece/desaparece à direita do ecrã. 

Nesta lista, há as pessoas que aceitaram o seu convite para a 

reunião clicando no referido botão “Participa na nossa Reunião 

de Vídeo Cloud HD”. 

6) O botão Fim. Clicando no mesmo, pode escolher abandonar a 

reunião (e mantê-la para os outros) ou terminá-la para toda a 

gente.  
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Ser convidado para uma reunião: 

 

No caso de alguém lhe enviar um convite por Facebook ou Skype 

para uma reunião Zoom, basta apenas clicar no botão “Participe 

na nossa Reunião Vídeo Cloud HD ”que aparece mesmo abaixo 

do seu convite. 

 

Uma forma alternativa de participar noutra reunião é clicar no 

botão Participar numa Reunião na primeira janela que surgir 

quando clica duplamente no ícone Zoom da sua área de trabalho… 

 
… localize a secção “ID da reunião” no convite que lhe foi enviado 

… 

 
 

..e insira-a na secção correspondente na janela que surge após 

clicar no referido botão Participar numa Reunião 
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Assegure-se que também define o nome com o qual pretende 

aceder à reunião. 

 

 

Clique em Aderir, e depois localize a secção da Palavra-passe no 

convite que lhe enviaram … 

 
 

… e introduza-a na janela que aparece depois de clicar em Aderir. 
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Finalmente, clique Participar em Reunião de forma a que a janela 

da videochamada surja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 

- Organize uma reunião no Zoom para a qual convidará 2 pessoas; 1 por 

Skype e 1 por Facebook. 

- Peça a outra pessoa para o convidar para uma reunião Zoom, e aceda à 

mesma usando o NI e palavra passe do convite.   
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Tópico Bónus: Calendário Google  

O Calendário Google é um dos produtos Google mais populares com um 

número crescente de utilizadores de Internet (mesmo profissionais) 

escolhendo-o para organizar as suas tarefas diárias.  

Além das tarefas, é também uma ótima forma de registar eventos de 

grupo e convidar os seus participantes por e-mail. 

Em todos os casos referidos acima, obterá um e-mail de notificação 

sobre a tarefa/evento que pode ter notado dentro do calendário, 

assegurando desta forma que não o irá perder. 

 

De forma a aceder ao mesmo, vá a  www.google.com e certifique-se que 

iniciou sessão. 

Se não, vá à secção “Escrever, enviar e responder a um e-mail ” de 

forma a lembrar como iniciar sessão na sua conta Google . 

Depois de ter iniciado sessão, clique nos mosaicos cinza na parte 

superior à direita e das opções que surgem, clique em Calendário. 

 

Surgir-lhe-á o seguinte ecrã, onde pode identificar estes elementos: 

http://www.google.com/
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- Na maior parte do ecrã pode ver um calendário sob a forma de 

uma mesa.  

 

Na sua linha superior horizontal pode ver os dias da semana em 

que está atualmente. O dia atual é assinalado com um círculo 

azul. 

 

Na sua coluna vertical mais à esquerda, há uma hora do dia para 

cada linha. 

 

Combinando acima, obtém células em que cada uma representa 

1 hora de tempo em cada dia.  

Uma linha vermelha está dentro da célula que corresponde ao dia 

atual & hora do dia.  

No exemplo de cima, visualizamos o calendário em 30 de 

setembro, às 12:00 pm aproximadamente. 

 

- Na parte superior, pode ver o mês da semana atual.  

No caso de uma semana se arrastar por 2 meses, e na sua 

viragem, vê ambos os meses como no exemplo acima. 

 

À esquerda, há 2 setas com as quais pode navegar pelas semanas. 

Clique à direita de forma a tornar o calendário presente na 

próxima semana, ou à esquerda para a anterior. 
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- Na parte superior à esquerda pode ver uma versão mais 

concentrada do calendário central, onde todo o mês atual é 

apresentado (ao contrário do central que apenas mostra a 

semana atual). 

 

Na parte superior à direita, há 2 setas as quais pode deslocar 

pelos meses (seta direita para o mês seguinte e esquerda para o 

anterior). 

 

Após clicar numa determinada data no calendário pequeno, a 

semana que o inclui aparecerá no central. 

  

 

 

Adicionar uma entrada ao seu Calendário Google: 

1) Encontre a célula (data e hora) do calendário central no qual a sua 

entrada ocorrerá.  

 

Pode fazê-lo usando as setas quer do calendário central quer do 

calendário pequeno. 

 

Imagine que é 5 de novembro de 2020, e que tem início às 17:00 

(assinalado a vermelho) … 
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2) Clique nessa célula e na janela que surgir, terá que colocar… 

 
A) O nome da entrada 

B) A sua data de início e fim  

C) Na eventualidade de ser algo que não tem uma hora específica, 

pode assinalar como “Todo o Dia”, e nesse caso, as referidas 

horas de começo e fim irão desaparecer e no seu lugar 

aparecerá apenas a data. 

 
 

De igual forma, no caso de um acontecimento desse tipo, 

pode colocá-lo em qualquer célula da data que pretender. 
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Finalmente, se é um evento que decorre em vários dias, pode 

definir a sua data de começo e de fim tal como faz com a hora 

de começo e fim de um evento que não dure todo o dia. 

 

O evento será assim automaticamente definido para abranger 

vários dias no seu calendário central. 

 
D) No caso de ser um evento que se repete, pode definir a sua 

frequência e as suas ocorrências correspondentes, serão 

imediatamente preenchidas no seu calendário central. 

 
 

E) Se existirem pessoas que irão participar nesta entrada e se 

conhece os seus e-mails, pode adicioná-los na secção 

Convidados de forma a receberem um e-mail de notificação 

(convite). 
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Desça e irá notar outras opções… 

 
 

F) Pode opcionalmente juntar a uma descrição da entrada. 

G) Finalmente, pode adicionar um lembrete para a entrada. Tem 

a forma de um e-mail e pode escolher quando começa a 

entrada que quer para a receber. 

 
 

3) Clique em guardar e a entrada é agora visível na célula 

correspondente do seu calendário central.
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Conclusão 

Internet é sinónimo de Comunicação e Colaboração. 

Atualmente, as pessoas estão mais conectadas do que nunca graças à 

internet, que reduz o tempo de comunicação ao mínimo, e torna a 

colaboração muito mais fácil do que antes. 

Ter conhecimento das ferramentas básicas para preencher as 

necessidades acima referidas, pode beneficiá-lo consideravelmente e 

integrá-lo no mundo da comunicação por Internet mais rapidamente do 

que alguma vez pensou. 

Atualmente, estas ferramentas são concebidas para ser tão simples 

quanto possível, abrindo desta forma acesso a qualquer pessoa que 

esteja disposta a conquistá-las, independentemente da idade ou 

experiência anterior no tema. 

Esperamos que este Módulo o tenha feito sentir assim e que agora, 

com o seu conhecimento recém-adquirido, seja capaz de se manter em 

contacto com os seus entes queridos diariamente, potencializando 

desta forma a sua (All 4) Inclusão no mundo digital! 

 

Permaneça conectado! 

Atividade 

Crie um evento de 3 horas, um evento de um dia e um evento de vários dias e 

convide os seus colegas para cada um deles.  
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