
Como criar um  e-mail 

Site: https://bibliotecaescolaraemc.wordpress.com  |  E-mail:bibliotecamosteiroecavado@gmail.com 
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O Correio Eletrónico 

• Possibilita: 

• Enviar e receber mensagens. Pode enviar uma mensagem de correio electrónico 

para qualquer pessoa que tenha um endereço de correio electrónico. 

• Enviar e receber ficheiros. Para além das mensagens de correio electrónico em 

texto, pode enviar documentos, imagens e música. Um ficheiro enviado numa 

mensagem de correio electrónico é chamado um anexo. 

• Enviar mensagens para grupos de pessoas. Pode enviar uma mensagem de 

correio electrónico para várias pessoas em simultâneo 

• Reencaminhar mensagens. Quando recebe uma mensagem de correio 

electrónico, pode reencaminhá-la para outras pessoas sem a escrever de novo. 
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O Correio Eletrónico 

Alguns servidores de 
correio eletrónico  

gratuitos 
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Estrutura de um Endereço 

 

• bibliotecasmosteiroecavado identifica o utilizador.  

• @  símbolo separador (lê-se “arroba” ou “at”, em inglês).  

• gmail  nome do subdomínio.  

Identifica a empresa responsável por enviar e receber as mensagens.  

• com  nome do domínio principal e indica o país ou tipo de 
organização. 

exemplo: bibliotecasmosteiroecavado@gmail.com 
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Exemplos de Domínios 
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Como criar uma conta 

1) criar uma  
nova conta 

2) preencher formulário com 

dados necessários para criar uma 

nova conta de correio eletrónico 

Aceder a www.gmail.com  
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Iniciar Sessão 

iniciar 
sessão 

(login) 

página inicial da caixa 
de correio 
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Nova Mensagem 

iniciar 
sessão 
(login) 

Escrever o assunto 
da mensagem 

Escrever a 
mensagem 
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Enviar uma mensagem 

iniciar 
sessão 
(login) 

Definir destinatários da 
mensagem 

Para  destinatário principal, 1 ou mais pessoas (endereços de correio eletrónico) 

Cc (com conhecimento)  1 ou mais pessoas 

(intenção: tomar conhecimento da troca de mensagens entre remetente e destinatário 

principal) 

Bcc / Cco (com conhecimento oculto)  1 ou + pessoas 

(intenção: ter conhecimento da troca de mensagens entre remetente e destinatário 

principal, neste campos as pessoas desconhecem quem mais recebeu a mensagem, para 

além daquelas que constam em Para e Cc) 

Enviar mensagem 
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Anexar ficheiros 

Clicar no ícone para anexar 
ficheiros à mensagem 

 

Escolher o ficheiro para anexar à 
mensagem 

 

Verificar que o 
ficheiro está 

anexado 
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Outras Opções 

formatar texto 

inserir imagens 

inserir smileys 
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Responder a uma Mensagem 

Ao ver uma mensagem é sempre possível: 

  Responder ao remetente 

  Enviar a mensagem a outros 

(encaminhar) 
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Contactos 

Menu para alternar entre 
ver a caixa de correio e ver a 
lista de contactos 

Os contactos 
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Novo Contacto 

  

 

14 



Sair do Gmail 

Não esquecer de terminar a sessão da 

caixa de correio (Sair), principalmente se 

a consulta for feita em computadores 

partilhados por vários utilizadores (ex.: 

computadores da biblioteca da escola). 
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