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Entrar numa conta Gmail 
 
Aceda a www.gmail.com  

 

 
 
Introduza o nome de utilizador e palavra passe (pode usar a opção “manter sessão iniciada” se estiver a usar o seu computador pessoal para ter 
sempre a conta activa no universo Google) 
 
Caso falhe a palavra passe, pode aceder à opção “Não consegue aceder à sua conta?”, para ver como poderá recuperar a conta. 
 
Caso não possua conta no Gmail, pode aceder à opção “Criar uma conta”. 
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Criar uma conta 

 

• Defina o nome próprio e apelido 
• Defina o nome de login (com 

pelo menos 8 caracteres)   
• Deve usar o botão “verificar 

disponibilidade” para verificar se 
será possível criar esse email 

• Pode usar as sugestões indicadas 
como alternativa ao nome que 
forneceu 

 
 
 

• Escrever em duplicado uma 
palavra passe (mínimo 8 
caracteres) – o gmail indica a 
eficiência da palavra (Fraca, 
Aceitável, Boa e Relevante)   

 
Histórico Web permite ao Google 
indicar-lhe todas as suas actividades 
mais recentes no universo Google 

 
• Deve escolher uma pergunta de 

segurança, para o caso de 
esquecer a palavra passe 

 
• Indicar, se quiser, um email 

secundário (pode facilitar o 
recuperar da palavra passe) 
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• Escolha a sua localização 
 
 
• Escreva o que está a ver no ecrã (este passo 

serve para garantir que não é uma máquina 
que está a criar emails em lote) sempre que a 
página recarregar a imagem muda. Pode 
sempre, se preferir, ouvir um ditado de um 
texto (clicar no botão de acessibilidade – 
cadeira de rodas) 

 
 
• Aqui pode ler os termos de utilização do 

Gmail e sua política de privacidade 
 
 
Quando terminar, clicar em “Aceito. Criar a 
minha conta” 
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O ambiente de trabalho do Gmail 
 
Links para outras ferramentas do ambiente Google  indicação do email activo, outros links úteis  

 
  

Caixa de pesquisa de emails 

• Feeds RSS (explicado 
mais à frente) 

 
• Mensagens visíveis com o 

marcador de sistema 
“Caixa de entrada”, com 
indicação de quem 
enviou, assunto e 
data/hora. 

 
• Podemos aqui seleccionar 

rapidamente todas ou 
parte das mensagens 
usando os atalhos 
indicados em 
“Seleccionar:” 

 
• A existência de um clip 

nas mensagens indica que 
têm anexo. 

• No fundo da lista aparece sempre a indicação (a verde) do espaço usado e disponível na nossa caixa de correio 
• Aparecem ainda mais algumas indicações e links 

o Como a indicação de quando a nossa conta foi acedida pela última vez  
o Links para outras ferramentas Google (publicidade) 
o Links para regras e termos do uso do Gmail. 
o Etc. 
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Analisando os detalhes da barra lateral esquerda do Gmail 
 
 

  

• Atalho para escrever uma nova mensagem (no email) 
• Atalho para visualizarmos apenas as mensagens que se encontram na caixa de entrada 
• Atalho para visualizarmos apenas as mensagens “marcadas” com estrela 
• Atalho para visualizarmos apenas as mensagens enviadas  
• Atalho para visualizarmos apenas as guardadas como rascunhos (mensagens incompletas ou falhadas) 
• Atalho para visualizarmos todas as mensagens 
• Atalho para visualizarmos as “mensagens não solicitadas” o SPAM 
• Atalho para visualizarmos todas as mensagens que apagamos 

 
Marcadores definidos pelo utilizador 

São atalhos para visualizar apenas mensagens com o respectivo marcador (explicado mais à frente) 
Note: uma mensagem pode ter um ou mais marcadores A opção   
  

Contactos – permite gerir os seus contactos 
Tarefas – permite gerir as suas tarefas, colocando prazos para as cumprir 
 
Chat – Lista dos seus contactos e sua disponibilidade para Chat 

 
 permite criar novos marcadores ou gerir o seu 

posicionamento  
 

 
 
Convidar um Amigo – pode escrever email para amigos que ainda não usam o Gmail para os convidar a entrar neste ambiente (antigamente era a 
única forma de podermos ter uma conta gmail) 
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As opções disponíveis ao visualizar a lista de emails 
 Verificar se existem novos emails Número de mensagens da selecção 

 
 
Arquivo – enviar emails seleccionados para o arquivo (deixam de se ver na caixa de entrada) 
Denunciar mensagem não solicitada – enviar a mensagem para a Pasta “mensagens não solicitadas” (SPAM) 
Eliminar – Elimina as mensagens seleccionadas 
 
Mover para – Serve para indicar um dos marcadores do utilizador, mensagens não solicitadas ou caixote do lixo e a mensagem sai da 
caixa de entrada. 
 
 
 
 
 
 
Marcadores – Semelhante ao anterior mas apenas marca as mensagens escolhidas com um marcador existente (ou um novo) mas não força a saída da mensagem da caixa de 
entrada. 
 
Mais acções – Acções diversas: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Marcar a mensagem como lida. 
• Marcar a mensagem como não lida. 
• Adicionar a mensagem como uma nova tarefa. 
• Marcar com estrela. 
• Remover estrela. 
• Criar um evento no Google Calendário. 
• Criar um filtro para mensagem como a seleccionada. 
• Ignorar mensagens como esta. 
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Escrever mensagens (Compor mensagens) 
 

Botões: Enviar: para enviar a mensagem; Guardar agora: para guardar a mensagens nos rascunhos; Rejeitar: para cancelar a criação da mensagem (estes botões aparecem também no fundo 
depois da área de texto da mensagem) 

 
 
Exemplo de anexos – que podem ser removidos facilmente antes de enviar a mensagem final 

  
 

 
• Para – escrever os emails para os quais quer 

enviar a mensagem (separados por vírgulas) ou 
clicar no Para e seleccionar na janela de 
contactos que irá aparecer. 

• Caso queira enviar Cópia deve clicar em 
Adicionar Cc  

• Caso queira enviar Cópia Oculta deve clicar em 
Adicionar Bcc 

• Assunto – escrever um assunto para a 
mensagem 

• Anexar ficheiros (deve escolher um de cada 
vez … o Gmail cria barras de progresso à 
medida que vai conseguindo ler cada anexo) 

 
De resto tudo funciona como se de um 
processador de texto se tratasse e até tem 
verificador de ortografia integrado (em modo 
automático, mas pode forçar um idioma) 
 
Se quiser usar texto simples sem formações, 
clique em texto simples 
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Contactos 
 
Botões: Adicionar Contacto, Adicionar Grupo, Pesquisar Contactos 

 
 

Lista de contactos 
pessoais  
 
Esta lista veria consoante 
o grupo escolhido no 
lado esquerdo 

 
• Criação de um novo contacto 
 
O botão adicionar serve para criar mais um 
registo do tipo associado para o caso de o 
contacto ter mais de um: 

e-mail 
telefone 
endereço 
Web site 

 
Pode guardar o aniversário 
E ainda algumas notas pessoais 
 
O botão Adicionar permite ainda juntar mais uns 
quantos campos para guardar informações 
adicionais 
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Tarefas 
 

 
 

Botões: Repor Janela, adicionar tarefa, eliminar tarefa e activação de lista de tarefas 
 
 
 
 
 
 
 
  

Podemos indicar uma data limite 
para a tarefa e acrescentar algumas 
notas e retirar a ligação ao email 
(se existir) 

Opções aplicáveis às tarefas 
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Chat – Conversação por texto e/ou vídeo-conferência 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O símbolo  indica que o contacto está disponível para vídeo-conferência  
(instale o Google Talk para obter todas as vantagens como chamadas de voz e transferência de ficheiros) 

O menu opções permite definir o tamanho da 
lista de contactos e entrar nas definições do 
chat (descritas mais à frente) 

Alterar o estado entre disponível, ocupado e 
invisível e a mensagem personalizada 

Lista de contactos no chat 

Para cada contacto podemos ver a sua Foto e detalhes (desde que as permissões o 
permitam) 
Podemos também decidir bloquear um contacto ou nem sequer o mostrar na lista. 

Podemos sempre convidar mais amigos para a 
nossa lista de chat quer dos nossos contactos quer 
por email. 
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As definições do Gmail 

 
 
Separador Geral  - Configurações gerais da conta Gmail 

 

Aceda às definições do gmail 
através desta opção 

• Alterar o Idioma  
 

• Mostrar 25, 50, 100 emails por 
página 

 
• Activar/desactivar atalhos de 

teclado para facilitar acesso aos 
emails com teclado 

• Segurança – Apresentar ou não 
conteúdo externo de forma 
automática 

• Usar ligação segura (https) ou 
não + lenta + seguro 

 
• Escolher uma imagem para nos 

representar 
 

• Mostrar as imagens de todos os 
contactos ou apenas dos que se 
encontram na nossa lista de 
contactos pessoais 
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• Assinatura dos emails enviados 
 
 
 
 
 

• Mostrar indicadores de 
mensagens enviadas 

 
 

• Mostrar fragmentos/Assunto 
 
 

• Activar mensagem para período 
de férias 

 
 
 
 
 
 
 

• Usar codificação predefinida ou 
Unicode (UTF-8) para ser mais 
compatível com antigos sistemas 
ou sistemas internacionais 

 
• Anexos: Avançados (+ de 1 

anexo ao mesmo tempo) Básica 
(1 anexo de cada vez) 

• Não esquecer de clicar em “guardar alterações” 
caso queira manter as alterações 
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Separador Contas e Importação - Configurações de contas externas ao Gmail 

 
 
 
 
 

• Importar contactos e correio de 
outras contas com acesso POP3 

 
• Configurar até 5 contas pelas 

quais podemos “enviar correio” 
 
 

• Configurar até 5 contas com 
acesso POP3 para recebermos o 
correio na nossa conta Gmail 
actual 

 
• Configurar o Gmail para o modo 

empresarial ou aumentar o 
tamanho da caixa de correio (€). 

 
• Atalho para alteração da palavra 

passe ou para aceder a outros 
serviços da Google. 
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Separador Marcadores - Configurações de Marcadores no Gmail (uma espécie de pastas) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
• Marcadores do sistema que não 

se podem alterar, apenas se 
podem ocultar (deixam de 
aparecer no lado esquerdo do 
browser) 

 
 
 
 
 
 

• Os nossos Marcadores que 
podem ser aqui criados, 
ocultados e removidos 

• Os Marcadores ocultos são sempre acessíveis através da opção mais que fica do lado esquerdo do browser logo abaixo de todos os marcadores activos 
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Separador Filtros - Configurações de Filtros para Marcar, Encaminhar e Arquivar mensagens mal chegam à nossa caixa de correio (entre outras opções) 

 
 
Passo 1 da criação de filtros 
 

 
Podemos criar filtros com os mais diversos critérios: 

•  que chegam de um determinado email; 
•  que são enviados para um determinado email; 
•  com um determinado assunto; 
•  com um conjunto de palavras específico; 
•  que não contenham uma lista de palavras; 
•  com anexo; 
•  ou com qualquer uma combinação de todos os critérios acima indicados; 

 
 
• Lista de filtros activos (podem 

ser alterados ou removidos) 
 
 
 

• Podemos sempre criar novos 
filtros  

• O botão “pesquisa teste” serve para 
testarmos se o critério definido devolve 
algum email antes de avançar para o passo 
seguinte.  

 
• É obrigatório definir um critério para 

podermos avançar para o passo seguinte. 
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Passo 2 da criação de filtros 
 

 
 
 
 
 
 
  

• Aqui temos de escolher a acção (ou acções) que 
queremos executar quando mensagens que obedecem aos 
nossos critérios chegam ao email entre as seguintes: 
o Arquivar 
o Marcar como lida 
o Marcar com estrela (marcador de sistema) 
o Marcar com um marcador existente ou definir um novo 
o Encaminhar para outro email 
o Eliminar 
o Impedir o envio para a “pasta” mensagens não solicitadas 

(pasta de SPAM do gmail) 
 
 
• A opção Aplicar permite aplicar logo o nosso filtro a 

todas as mensagens existentes no nosso email 

As mensagens que obedecem ao filtro criado e que irão ser processadas caso escolhamos aplicar o filtro. 
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Separador Encaminhamento e POP/IMAP - Configurações acesso a esta conta Gmail através de POP e/ou IMAP 
POP3 – “O Post Office Protocol (POP3) é um protocolo utilizado no acesso remoto a uma caixa de correio electrónico. Ele está definido no RFC 1225 e permite que todas as mensagens 
contidas numa caixa de correio electrónico possam ser transferidas sequencialmente para um computador local. Aí, o utilizador pode ler as mensagens recebidas, apagá-las, responder-lhes, 
armazena-las, etc..” retirado da wikipédia (http://pt.wikipedia.org/wiki/Post_Office_Protocol ) 
IMAP -  “Internet Message Access Protocol é um protocolo de gerenciamento de correio electrónico superior em recursos ao POP3 - protocolo que a maioria dos provedores oferece aos seus 
assinantes. A última versão é o IMAP4. O mais interessante é que as mensagens ficam armazenadas no servidor e o internauta pode ter acesso a suas pastas e mensagens em qualquer 
computador, tanto por webmail como por cliente de correio electrónico (como o Outlook Express). Outra vantagem deste protocolo é a partilha de caixas postais entre usuários membros de um 
grupo de trabalho. Além disso, é possível efectuar pesquisas por mensagens directamente no servidor, utilizando palavras-chave.” – in wikipédia 
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet_Message_Access_Protocol ) 
 

 
 

• Podemos encaminhar os emails 
directamente para outra conta e escolher 
se queremos guardar uma cópia dos 
emails, eliminar esses emails ou 
arquivar. 

 
• Activação do serviço POP (para todos os 

emails, a partir deste momento ou 
desactivar) 
o Tem as mesmas opções de guardar, 

arquivar ou eliminar que a opção de 
encaminhamento. 

 
 
 

• Activar o serviço de IMAP 
 
 
 

• Qualquer uma das opções POP ou IMAP 
tem sempre um link para uma página que 
nos ajuda a configurar os clientes mais 
conhecidos (como Outlook, 
ThunderBird, etc…)  
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Separador Chat - Configurações de Chat (Conversação utilizando o Google Talk) 

 

Versão do Google Talk 
Instalada no pc 

• Guardar ou não guardar o nosso histórico 
de conversação (por defeito guarda) 

 
• Configuração dos dispositivos que 

permitem efectuar conversações online 
(chat) 
o Câmara 
o Microfone 
o Colunas 

• Na opção Verificar as definições, 
podemos testar todos estes equipamentos 
para ver se estão a funcionar 
devidamente. 

• Convém ter instalado a versão mais 
recente do Google Talk. 

• O chat pode funcionar de 3 formas 
distintas 
o Só texto 
o Texto + Som 
o Texto + Som + Vídeo 
 

• Visibilidade e disponibilidade para 
conversar 

 
• Activar avisos sonoros para novas 

mensagens de chat 
 

• Uso de ícones expressivos à semelhança 
do MSN. 
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Separador Clips da Web – Definir Feed RSS para recebermos notícias no topo da nossa caixa de entrada 
Feed RSS - A tecnologia do RSS permite aos usuários da internet se inscreverem em sites que fornecem "feeds" RSS. Estes são tipicamente sites que mudam ou atualizam o seu conteúdo 
regularmente. Para isso, são utilizados Feeds RSS que recebem estas atualizações, desta maneira o utilizador pode permanecer informado de diversas atualizações em diversos sites sem 
precisar visitá-los um a um. – in wikipédia (http://pt.wikipedia.org/wiki/RSS ) 
 

 
 
 
 
 
As notícias aparecem no topo da nossa caixa de entrada e no lado direito temos umas setas para passar para a notícia anterior/seguinte. 
 

 
 
 
 
 
  

• Lista de sites com feeds. Neste 
exemplo estão o Portal da Educação, 
o Jornal de Notícias e o Diário de 
Notícias 

 
• Podemos remover qualquer um 

destes feeds 

• Podemos efectuar uma pesquisa por tópicos nesta caixa da esquerda e depois 
seleccionar um ou mais feeds 
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PAR- Projecto de Avaliação em Rede Lúcio Botelho Gmail 
E-mail. proj.avaliacao.em.rede@gmail.com 
url: http://sites.google.com/site/parencontrostematicos   

Separador Labs – Como o nome deixa adivinhar é um laboratório de experiências ainda em fase de testes, instale e teste por sua conta e risco 
 

 

• Podemos activar e desactivar alguns 
destes “plugins” que servem para 
melhorar ainda mais o ambiente 
Gmail. 

 
 
Em caso de falha total na abertura do 
sua caixa de entrada usar o link:  
http://mail.google.com/mail/?labs=0  
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PAR- Projecto de Avaliação em Rede Lúcio Botelho Gmail 
E-mail. proj.avaliacao.em.rede@gmail.com 
url: http://sites.google.com/site/parencontrostematicos   

Separador Temas – Escolha de ambiente de trabalho do Gmail 
 

 

• Pode escolher um destes temas para 
o ambiente de trabalho do gmail ou 
pode mesmo personalizar a seu 
gosto 

 
De notar que alguns destes temas 
variam consoante a região ou fuso 
horário onde nos encontramos  


