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1 | Entrar no email institucional 

 

1. Aceder à internet através de um navegador da Internet que se tenha no 

computador. 

     

Microsoft 

Edge 

Google 

Chrome 

Mozilla  

Firefox 
Opera Safari 

 

2. Na caixa de pesquisas do Google, escrever “Gmail”. 

 

 

3. Na página seguinte, clicar em “Gmail - Google”. 
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4. No espaço “Email ou telemóvel”, escrever o email que te foi dado pelo(a) 

teu(tua) professor(a) e clicar em “Seguinte”. 

 

 

5. No quadro seguinte, no espaço “Introduza a palavra-passe”, escrever a 

palavra-passe que te foi dada pelo(a) teu(tua) professor(a) e clicar em 

“Seguinte”. 

 

 

6. Bem-vindo ao teu email institucional. 
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2 | Aceder aos emails 
 

1. Os emails que receberes vão aparecer na parte central e estão divididos em 

4 pastas:  

“Principal” – Conversas e mensagens pessoais; 

“Social” – Redes sociais e sites de partilha multimédia; 

“Atualizações” – Atualizações pessoais; 

  “Fóruns” – Mensagens de grupos online e fóruns de discussão. 

 

 

 

2. Quando recebes um email, ficas a saber que o recebeste porque aparece 

com uma cor mais escura, em comparação com os outros emails que já tinhas. 

 

 

3. Para veres o email ou seja a mensagem que te enviaram, tens de clicar em 

cima do email que queres ver. 

 

novo email 
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4. Depois de clicares, poderás ver o email que recebeste. Poderás ver o título, 

a pessoa que te enviou e a mensagem. Lê-a com muita atenção para que 

possas responder ao que te é pedido. 

 

 

 

5. Para responderes ao email, deves clicar em “Responder”. 

 

 

título 

pessoa que enviou a mensagem 

mensagem 
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3 | Criar e enviar um email 
 

1. Para criar um email para outra pessoa, clica em “Compor”. 

 

 

 

2. Irá aparecer uma nova janela e teremos de preencher 3 partes:  

“Destinatários” – Endereço de email da pessoa ou pessoas para quem 

queremos enviar a nossa mensagem; 

“Assunto” – Deve ser curto e onde deve constar o objetivo da mensagem, 

como por exemplo “Dúvida na pergunta 10 da página 30 do manual”; 

“Mensagem” – Aqui, tens a possibilidade de explicar, de forma mais 

detalhada, aquilo que pretendes com a tua mensagem. 
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Nota 

Ao escreveres um email para os teus professores, deves seguir algumas 

regras: 

- Antes de enviares um pedido com alguma dúvida, verifica nos emails que já 

recebeste ou na Classroom da turma, se o(a) professor(a) já não respondeu 

sobre essa questão a outro colega; 

- Atenção ao título do email. Este deve informar o(a) professor(a) sobre o que 

se deseja tratar através da mensagem. Quando mais simples e direto, melhor 

será a resposta dada pelo(a) professor(a); 

- Começa a mensagem, cumprimentando o professor com o título e o seu 

nome. Por vezes, queremos chegar muito depressa ao que queremos escrever 

mas é importante perceber que a linguagem deve ser mais formal, uma vez 

que é um professor (Ex. Boa tarde professor Paulo); 

- Lembra o professor quem tu és. É bem provável que ele tenha dezenas ou 

centenas de alunos e precise de alguma dica para perceber quem lhe está a 

enviar um email. Informa o teu nome e a tua turma; 

- Vai direto ao assunto. Por exemplo, se a dúvida é em relação a um trabalho, 

tens de ser direto: "Tenho uma dúvida relativamente ao trabalho que o 

professor enviou na terça passada. Ele deve ser feito em grupo ou 

individualmente?"; 

- Faz os pedidos de forma educada; 

- Pensa bem no que escreves e fá-lo com frases completas. O email não é uma 

troca de mensagens com um amigo, ou seja, nada de gírias nem frases 

incompletas; 

- Usa uma pontuação correta e escreve com correção ortográfica. Revê o 

email, antes de o enviares; 

- Acaba a mensagem com uma saudação. Assim como começaste o texto de 

modo formal, é preciso encerrá-lo da mesma forma. Usa termos como 

“obrigado”, seguido de uma vírgula e o teu nome completo. 
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3. Depois de reveres tudo o que escreveste, clica em “Enviar”. 

 

 


