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1. SMARTPHONE E TABLET

O que é um smartphone?

É um ‘telefone inteligente’ que, para 
além de nos permitir fazer chamadas 
como os telefones antigos, tem várias 
funcionalidades, como:

• Enviar mensagens escritas 
ou de voz;

• Fotografar;
• Fazer vídeos;
• Ouvir rádio;
• Utilizar como despertador;
• Agenda;
• Ver mapas e a minha localização;
• Ligar à Internet
• E outras.

Com Internet no telefone podemos 
procurar informação, enviar emails, 
fazer vídeo chamadas, ler livros, jornais, 
revistas...e muito mais através das 
aplicações, também conhecidas como 
apps.

Para utilizar todas estas apps, que são 
funções e ferramentas, teremos de as 
escolher e carregar nos botões e 
símbolos que encontramos no ecrã. 
Algumas destas ferramentas estarão 
disponíveis logo no ecrã de abertura, 
mas outras apps teremos de as 
procurar através do botão principal.
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O que é um tablet?

O tablet é um equipamento com um 
funcionamento muito semelhante ao 
smartphone, normalmente com 
maiores dimensões, mas em que nem 
sempre é possível realizarmos 
chamadas pela linha normal de telefone 
(depende da possibilidade de colocar 
um Cartão SIM no tablet).

O que é um Cartão SIM?

O Cartão SIM é o cartão que colocamos 
nos telefones com um número de 
contacto. Por essa razão, só 
conseguimos realizar chamadas 
telefónicas para outros contactos 
depois de introduzirmos um cartão SIM 
no equipamento.

FICHA 1. SMARTPHONE E TABLET
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Como ligar o equipamento?

Normalmente os equipamentos têm um conjunto de 3 botões:

• 2 deles encontram-se próximos e servem para aumentarmos 
ou diminuirmos o volume dos altifalantes - o som do 
equipamento. 

• 1 botão que se encontra isolado e que serve para ligar/desligar 
ou bloquear o equipamento, ficando o ecrã preto, quando não o 
quisermos utilizar mais, mas mantendo as suas funcionalidades 
(ex. receber chamadas, alarmes e mensagens).

Importante relembrar que quando não estamos a utilizar o 
equipamento não precisamos de o desligar, mas suspendê-lo ao 
carregar uma única vez no botão de ligar/desligar.

• Para ligar o aparelho basta carregar com o dedo 
prolongadamente (3 ou 4 segundos) neste botão.

• Para o desbloquear basta carregar com o dedo rapidamente no 
mesmo botão.

FICHA 1. SMARTPHONE E TABLET
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Como carregar o equipamento?

O smartphone/tablet não está ligado a nenhum fio ou cabo. 
Contudo, para que este tempo de autonomia seja possível, o 
equipamento precisa de ser alimentado/carregado com energia 
elétrica - para isso estes equipamentos têm uma bateria que deve 
ser carregada.

Para a carregarmos, temos de ligar o equipamento ao carregador 
e à tomada elétrica. Sabemos que o equipamento está a carregar 
quando no canto superior direito aparece o símbolo da bateria e 
a percentagem da carga. 

FICHA 1. SMARTPHONE E TABLET
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Quando chegar a 100% sabemos que o aparelho já se 
encontra carregado e podemos desligar o cabo e retirá-lo 
do cabo de alimentação. Quando a bateria estiver com 
pouca carga, recebemos um aviso - aparece uma mensagem 
no ecrã e o desenho da bateria na parte superior do ecrã 
fica amarelo ou vermelho. 

100%

10:08
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2. CÂMARA

Como usar a câmara do equipamento?

A câmara instalada nos equipamentos funciona como máquina 
fotográfica e câmara de filmar. Hoje em dia, todos os equipamentos 
(tablets e smartphones) têm câmaras instaladas, bem como a 
aplicação que lhes dá acesso.

Para as usarmos, procuramos o símbolo da câmara fotográfica que 
poderá encontrar na página inicial e carregamos.

A câmara tem duas lentes:

• Lente da frente - para se fotografar e filmar a si mesma (selfie);

• Lente de trás - para fotografar ou filmar algo que estamos a 
observar.
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Através deste 
símbolo podemos 
selecionar qual a 
lente que queremos 
usar (a da frente 
ou a de trás).

Como tirar uma fotografia?

Para tirarmos uma fotografia carregamos no círculo branco situado 
ao centro da parte inferior do ecrã.

• O que vemos no ecrã é o enquadramento, a escolha do que vai 
ficar fotografado.

• Quando o ecrã aparece desfocado temos de carregar no meio do 
ecrã para focar a imagem.

• Se o ecrã aparece escuro temos também de carregar no meio do 
ecrã, para adaptar à luz. Se continuar escura é porque tem pouca 
luz e teremos de procurar ter mais luz para iluminar o que queremos 
fotografar.

• Se a fotografia ficar tremida podemos apoiar o braço ou mão 
numa parede/mesa para ficar mais definida.
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FICHA 2. CÂMERA

1. Para tirarmos uma fotografia carregamos no círculo 
branco situado ao centro da parte inferior do ecrã.
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2. O que vemos no ecrã é o enquadramento, a escolha do 
que vai ficar fotografado.
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3. Quando o ecrã aparece desfocado temos de carregar 
no meio do ecrã para focar a imagem.
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4. Se o ecrã aparece escuro temos também de carregar 
no meio do ecrã, para adaptar à luz. Se continuar escura é 
porque tem pouca luz e teremos de procurar ter mais luz 
para iluminar o que queremos fotografar.

FICHA 2. CÂMERA
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5. Se a fotografia ficar tremida podemos apoiar o braço 
ou mão numa parede/mesa para ficar mais definida.

FICHA 2. CÂMERA
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Como filmar um vídeo?

Há duas maneiras de filmar um vídeo:

• Escolhemos o modo de vídeo e pressionamos o botão para iniciar 
a gravação e quando queremos terminar carregamos novamente 
no botão.

00:38

VÍDEO
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• Pressionamos o botão/círculo durante o tempo que queremos 
filmar e apenas o soltamos quando queremos terminar o vídeo.

FICHA 2. CÂMERA
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Como e onde guardamos as fotografias e os vídeos?

As fotografias e os vídeos são automaticamente 
guardados na galeria - é o nosso álbum de 
fotografias e vídeos digitais. Para ver as fotografias 
tiradas e os vídeos filmados, procuramos e 
carregamos no símbolo da galeria.

Como partilhar uma fotografia ou vídeo?

Quando queremos partilhar uma fotografia ou vídeo 
com alguém procuramos na galeria e selecionamos.

NAMORAR À JANELA DO MUNDO
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3. INTERNET

O que é a Internet?

A internet é uma rede que interliga computadores, smartphones e 
tablets. Todos os equipamentos podem contactar uns com os outros 
e calcula-se que 4.1 mil milhões de pessoas usam a internet em todo 
o mundo (dados da ONU/2019).

Esta rede pode ser ligada ao equipamento por diversas formas 
(cabo, Wi-Fi, cartão de dados e etc.). 

O que é um Router?

O Router é o aparelho que nos vai disponibilizar a internet Wi-Fi em 
casa. Caso tenha um router instalado em sua casa, para ligar a 
internet terá de consultar o nome da rede de Internet e a 
palavra-chave na parte de trás do router.

Nota: O nome da rede e a palavra-passe podem ser apontados numa 
agenda, para que saibamos sempre onde se encontram.
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Como ligar a internet através de Wi-Fi?

Com o equipamento ligado é preciso aceder às definições 
para conseguirmos ligar a Internet através de uma rede Wi-Fi.

1. Ir às Definições e selecionar Ligações/ Redes sem fios/ 
Rede e Internet;

2. Procurar a opção Wi-Fi e carregamos para abrir;

3. Verificar se o botão está ligado e selecionar a rede da sua 
casa pelo nome que está escrito na parte de trás do router;

4. Inserir a palavra-passe, carregar em Ligar e aguardar a 
ligação (as palavras-passe têm números, letras maiúsculas 
e minúsculas que devem ser escritas corretamente ou não 
serão aceites).

Caso tenha mais equipamentos (um computador, por exemplo) 
repita os passos anteriores nestes equipamentos.

NAMORAR À JANELA DO MUNDO17
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Como ligar a internet através de Dados Móveis (cartão)?

Com o equipamento ligado é preciso aceder às definições para 
conseguirmos ligar a Internet através dos Dados Móveis.

1. Ir às Definições e selecionar Ligações/Redes sem fios/ 
Rede e Internet;

2. Procurar a opção Utilização de Dados/Rede Móvel e 
carregamos para abrir;

3. Dentro de Utilização de Dados/Rede Móvel, carregar em 
Dados Móveis para ativar.

FICHA 3. INTERNET
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4. EMAIL

O que é uma conta de email?

É uma conta que nos permite enviar e receber cartas e/ou 
informações tal como recebemos em casa pelo correio, mas online. 

Funciona como um endereço postal/morada - só que é o nosso 
correio electrónico.

A maior parte dos equipamentos já trazem 
a aplicação Gmail instalada, portanto é apenas 
necessário carregar na aplicação e abrir para 
criarmos a nossa conta pessoal.

Como criar uma conta de Gmail? 
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Depois de abrir a aplicação do Gmail, aparecem várias 
opções para configurar o email onde selecionamos a opção Google.

  

O próximo passo é criar uma conta, onde nos são pedidos alguns 
dados pessoais. Posteriormente, pensamos num nome para o 
endereço (por exemplo, combinar o nome e o apelido + nº da porta).

Exemplos: carmopereira55@gmail.com ou 95cpereira@gmail.com

FICHA 4. EMAIL
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Nota: importante relembrar que o endereço não tem letras 
maiúsculas, nem espaços e que devemos continuar a tentar novas 
alternativas, caso nos apareça o aviso de que o nome da conta já 
está a ser utilizado.

Depois é necessário criar uma palavra-passe (como se fosse a chave 
da nossa caixa de correio, que só nós a temos), que serve de chave 
de entrada ao nosso endereço de e-mail. Aqui, ao contrário da 
morada, devemos utilizar números, letras maiúsculas e minúsculas de 
forma a tornar a nossa palavra-chave única e segura.

Exemplos: FlorAmarela23 ou MinhaRua786

Nota: É importante anotarmos o endereço de e-mail e a 
palavra-passe numa agenda, para evitar que tenhamos dificuldades a 
aceder à nossa conta.

Cumpridos os passos anteriores (endereço de email e palavra-chave), 
selecionamos a opção Criar Conta.

Nota: dependendo do equipamento que utilizamos, existem outros 
passos para preenchimento de dados pessoais (número de telefone, 
se a conta é para utilização pessoal, a data de nascimento e etc.). É 
importante lermos com atenção e preenchermos a informação 
pessoal que está assinalada como obrigatória e decidirmos se 
concordamos com o preenchimento dos dados opcionais.

NAMORAR À JANELA DO MUNDO
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5. APLICAÇÕES

O que é uma aplicação/app?

São ferramentas que nos permitem aceder a uma determinada 
função. Por exemplo, para podermos utilizar o Facebook, temos que 
instalar esta aplicação.

Embora algumas aplicações já estejam incluídas nos equipamentos, 
existem outras que podemos instalar. Para isso vamos a uma loja que 
já se encontra nos equipamentos (Play Store). Na Play Store, a 
maioria das aplicações são gratuitas e no caso de escolhermos uma 
aplicação paga, só conseguimos instalá-la se introduzirmos os dados 
do cartão de crédito. Pelo que devemos ter atenção redobrada às 
condições de pagamento de cada aplicação.
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O que é uma loja virtual de aplicações? 

Os equipamentos já trazem algumas apps ou aplicações 
instaladas. Nesta fase inicial, a aplicação mais importante é a 
Play Store - uma loja onde vamos procurar e instalar as apps 
que queremos trabalhar e utilizar. A primeira vez que acedemos 
à Play Store, é necessário registar o email que criámos.

Na Play Store iremos encontrar diferentes tipos de aplicações 
relacionadas com saúde, receitas, jogos, edição de fotografias, 
programas de televisão, rádio e etc.
As aplicações que vamos precisar de instalar nos nossos 
equipamentos para as atividades são:

FICHA 5. APLICAÇÕES
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O que é uma notificação?

As notificações são apresentadas quando se desliza rapidamente 
para baixo a barra da parte superior do ecrã e são avisos sobre as 
funcionalidades do equipamento (por exemplo: falta de bateria, 
uma nova mensagem, uma chamada não atendida, etc.) 

NOVA MENSAGEM POR LER

FICHA 5. APLICAÇÕES
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Algumas notificações também podem ser apresentadas no ecrã 
de bloqueio e no ecrã principal (por exemplo: quando existe uma 
mensagem nova no Messenger, aparece o simbolo da aplicação 
Messenger no canto superior esquerdo do telemóvel ou uma bola 
azul no símbolo da aplicação Messenger no menu do telemóvel.

Sempre que instalamos uma nova aplicação, é-nos perguntado se 
queremos receber notificações dessa mesma aplicação. Podemos 
permitir ou recusar de acordo com a funcionalidade pretendida.

NAMORAR À JANELA DO MUNDO
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6. FACEBOOK

O que é o Facebook?

É uma rede social onde podemos estar em contacto e partilhar 
informações com outras pessoas, publicar mensagens e 
pensamentos, vídeos, fotografias, músicas, enviar e receber 
mensagens e outros conteúdos.

Para que consigamos comunicar e entrar neste espaço em rede:

• Devemos reconhecer os perfis das pessoas que nos são 
próximas e realizar um pedido de amizade.

• Carregar em gosto nas páginas dos temas e dos/as artistas 
que mais gostamos.

GostoFlorista de Lisboa
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Cristina Santos

Mensagem

NAMORAR À JANELA DO MUNDO

Chamamos perfil à nossa apresentação, como se fosse 
o bilhete de identidade electrónico mas apenas com
 a informação que queremos partilhar. Poderá ter uma 
fotografia ou imagem à nossa escolha (se assim o 
decidirmos) e os dados que escolhermos serão visíveis 
para outras pessoas.

FICHA 6. FACEBOOK

27



Como instalar o Facebook?

• Procurar a aplicação Play Store - a loja de aplicações - e na 
parte superior do ecrã carregamos na barra que diz 
pesquisar apps e jogos.

• Depois de carregarmos na barra de pesquisa, o teclado 
virtual irá aparecer e escrevemos Facebook. Selecionamos a 
aplicação e carregamos na barra verde Instalar. 

• Quando a instalação terminar (pode demorar uns minutos), 
podemos abrir a aplicação no ecrã do equipamento. 
Carregamos na aplicação Facebook já instalada para abrir.

• Escolhemos dar permissão à aplicação Facebook para 
aceder aos nossos dados ao carregar em Permitir no pedido 
que irá aparecer no ecrã.

Pesquisar apps e jogos

FICHA 6. FACEBOOK
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Como utilizar o Facebook?

Para acedermos e utilizarmos o Facebook precisamos de criar 
uma conta. Ao abrir a aplicação, é necessário carregar em Criar 
Conta e começamos um processo semelhante à criação do 
endereço eletrónico.

Vamos precisar de pensar em três coisas:

1. Nome e Apelido: o nome do nosso perfil (ex. Maria do 
Carmo ou Guilherme Passos). 

2. Palavra-passe: novamente é importante que pensemos 
numa palavra com vários símbolos e letras, mas que nos seja 
familiar. Para auxiliar a memória, poderemos anotá-la junto da 
palavra-passe do e-mail e guardar essa informação num local 
seguro.

3. Registar o e-mail que tínhamos criado - o nosso endereço 
online.

FICHA 6. FACEBOOK
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Como encontrar pessoas na nossa conta do Facebook?

Na barra de pesquisa da aplicação (lupa) escrevemos o nome 
da pessoa que queremos encontrar e se reconhecermos o perfil, 
podemos enviar um pedido para nos aceitar como amigo/a e 
para que possamos comunicar.

• Procurar o nome da pessoa na barra (lupa).

• Selecionar a pessoa e carregar no botão azul que diz 
Adicionar Amigo. 

Cristina Santos

Adicionar Amigo

FICHA 6. FACEBOOK
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No sentido contrário, quando receber algum convite - poderá 
optar por confirmar ou remover o pedido.

Quando a nossa rede de pessoas amigas estiver criada no 
Facebook, é possível vermos as suas partilhas e publicações no 
Feed (página principal onde aparecem as várias publicações, 
imagens, vídeos partilhados pelas outras pessoas) e elas 
poderão ver as nossas.

Madalena Silva
19 amigo em comum

Confirmar Remover

Susana Paixão
30 amigo em comum

Confirmar Remover

FICHA 6. FACEBOOK



7. MESSENGER

O que é o Messenger?

A aplicação Messenger permite: receber e enviar mensagens 
escritas; receber e enviar fotografias e vídeos; fazer chamadas por 
telefone e videochamadas.

O que é uma videochamada?

As videochamadas são como um telefonema comum que nos 
permite conversar com alguém ou em grupo, com a câmara 
a filmar-nos. 

A ligar...

Ana Maria Costa
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Como instalar o Messenger?

• Abrimos a loja de aplicações - a Play Store - e procuramos 
o Messenger na barra de pesquisa com o texto pesquisar apps 
e jogos. Ao carregar na parte superior da barra de pesquisa, 
o teclado virtual irá aparecer no ecrã para escrevermos a 
palavra Messenger.

• Selecionamos a aplicação certa e carregamos no botão verde 
Instalar. Quando a instalação do Messenger estiver concluída, a 
aplicação fica disponível no nosso equipamento.

• Para associarmos a conta do Messenger ao nosso perfil do 
Facebook, utilizamos o email e a palavra-passe da nossa conta 
de Facebook.

• Depois de abrirmos a aplicação Messenger, podemos dar 
permissão para aceder a várias funcionalidades (câmara, galeria, 
microfone, etc). Por exemplo, para que seja possível fazer uma 
videochamada, é necessário permitir o acesso à câmara 
e ao microfone.

Pesquisar apps e jogos

FICHA 7. MESSENGER
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Como usar o Messenger?

Quando abrimos a aplicação Messenger, é possível enviar mensagens 
e realizar chamadas para todos os contactos já aceites no nosso 
perfil de Facebook.

Madalena Silva
Olá! Está boa? Quando quer al...

Susana Paixão
Já lhe ligo!

CONVERSAS

FICHA 7. MESSENGER

34

7

ficha



Madalena Silva
Olá! Está boa? Quando quer al...

CONVERSAS

Ana Maria 
Costa

Ana Maria Costa

NAMORAR À JANELA DO MUNDO
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Madalena Silva
Olá! Está boa? Quando quer al...

CONVERSAS

Como escrever uma mensagem no Messenger?

Na barra de pesquisa com a lupa, escrevemos o nome da pessoa que 
queremos contactar (por exemplo: Ana Maria Costa ou João Ramos).
Carregamos em cima do nome da pessoa certa (por exemplo: Ana 
Maria Costa ou João Ramos) e abre automaticamente uma janela de 
conversação.



NOVA MENSAGEM

Ana Maria Costa

Aa

Na parte inferior do ecrã, com a janela de conversação aberta, estará 
uma barra com as letras “Aa”. Carregamos neste espaço para 
escrever a mensagem utilizando o teclado que aparece de forma 
automática. Quando terminamos de escrever a mensagem, usamos a 
seta azul no canto inferior direito para a enviar.

A mensagem que escrever vai aparecer aqui.

FICHA 7. MESSENGER
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Do lado esquerdo desta barra, encontramos mais 4 símbolos: um 
quadrado com bolas azuis, uma câmara, uma fotografia e um 
microfone. Cada símbolo dá acesso a uma funcionalidade:

1. Quadrado com bolas azuis - ao carregarmos neste símbolo, 
aparecem duas opções: no botão azul com a seta , podemos 
partilhar com a pessoa com quem estamos a conversar a nossa 
localização, caso nos tenhamos perdido ou se tivermos 
combinado um encontro; No botão roxo com uma câmara 
e um + , podemos criar uma sala de conversação para fazer 
uma chamada de vídeo com a pessoa ou grupo com quem 
queremos falar.

2. Câmara - carregamos no botão da câmara se quisermos enviar 
ao contacto uma fotografia acabada de tirar. Ao carregarmos no 
botão, a aplicação de câmara fotográfica do telefone abre 
automaticamente e carregamos no círculo branco, situado no 
fundo do ecrã ao centro, para tirarmos uma fotografia. Quando a 
fotografia está pronta, carregamos na seta azul para a enviar.

FICHA 7. MESSENGER
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Enviar

FICHA 7. MESSENGER
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No lado direito da barra de escrita, encontramos um símbolo de um 
rosto sorridente. 

Carregamos para abrir um conjunto de emojis, que servem para 
expressarmos emoções e sentimentos através de um desenho.

FICHA 7. MESSENGER
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Como abrir uma mensagem recebida?

Quando recebe uma mensagem no Messenger, aparece 
uma notificação na parte superior do ecrã do equipamento 
e/ou uma bola no canto superior do símbolo da aplicação 
com o número de mensagens novas.

Para abrirmos a mensagem, carregamos em cima do símbolo e 
aparecem-nos os contactos com quem já trocamos mensagens. 
A pessoa/grupo a que se refere a mensagem por abrir aparece em 
destaque. Basta carregar em cima do nome para abrir a janela de 
conversação e conseguimos ver a mensagem.

7

ficha

Madalena Silva
Olá! Está boa? Quando quer al...

Susana Paixão
Já lhe ligo!

CONVERSAS

FICHA 7. MESSENGER
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Como fazer uma videochamada no Messenger?

Uma videochamada é uma chamada telefónica com imagem e som, 
que permite ver e ser visto pelo nosso contacto enquanto falamos.
Para fazermos uma videochamada no Messenger temos duas opções 
dependendo dos acessos disponíveis no nosso equipamento:

1. Depois de carregarmos no quadrado com bolas azuis no canto 
inferior esquerdo da janela de conversação, carregamos no botão 
roxo com uma câmara e um + para criar uma sala de 
conversação e fazer uma chamada de vídeo com a pessoa ou 
grupo com quem queremos falar.

2. Com a janela de conversação aberta da pessoa com quem 
queremos falar por vídeo, encontramos no canto superior direito 
o símbolo de uma câmara de filmar. Quando carregamos nesse 
símbolo, o Messenger irá ligar automaticamente a esse contacto 
com o vídeo ligado.

FICHA 7. MESSENGER
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NOVA MENSAGEM

Ana Maria Costa

Aa

Nota: quando vamos realizar uma videochamada, é importante ter 
atenção ao posicionamento da câmara e procurar um lugar com 
luminosidade para que nos possam ver com qualidade.

Como realizar uma chamada de voz no Messenger?

Com a janela de conversação aberta da pessoa a quem queremos 
telefonar, encontramos no canto superior direito o símbolo de um 
telefone. Quando carregamos no símbolo, o Messenger irá ligar 
automaticamente à pessoa com quem queremos falar.

NOVA MENSAGEM

Ana Maria Costa

Aa

FICHA 7. MESSENGER
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Para atendermos uma videochamada ou telefonema no 
Messenger, basta carregarmos no sinal verde que aparece no ecrã.  

Susana Paixão gostaria que participasses 

numa conversa de vídeo

Susana Paixão

ATENDERRECUSAR

FICHA 7. MESSENGER
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8. GLOSSÁRIO DE SÍMBOLOS

SÍMBOLOS DE ESTADOS

SÍMBOLOS DE NOTIFICAÇÕES

SÍMBOLOS DE SOM

SÍMBOLOS DE IMAGEM

SÍMBOLOS DE AÇÕES

REDES SOCIAIS

APLICAÇÕES DO GOOGLE

SOBRE O MESSENGER

45

47

51

53

55

59

61

63

ÍNDICE

página

Com o glossário de símbolos poderá consultar no momento 
em que utilizar o seu dispositivo. Pode até escrever outros nos 
espaços vazios para recordar mais tarde
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SÍMBOLOS DE ESTADOS

Bateria Cheia

Bateria a Carregar

Bateria Fraca

Sem som

Ligação à Internet Ligada

O estado do seu equipamento indica-lhe como 

se encontra: se precisa de bateria ou se tem 

ligação à internet.

p
ág

ina
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A bateria está carregada e já não precisa 

de estar ligada à ficha.

O tablet está ligado à ficha e a bateria está 

a carregar.

A bateria do tablet está a acabar e precisa 

de ser carregado.

O equipamento não reproduz nenhum som.

O tablet está ligado à internet.

EXPLICAÇÃO

46
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SÍMBOLOS DE NOTIFICAÇÕES

Uma notificação significa que algo ou alguém está 

a falar connosco: uma mensagem, uma chamada, 

um aviso, etc.

Chamada perdida 

Nova mensagem

Novo email

Nova Mensagem Messenger 

A Receber uma Chamada
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Recebeu uma nova mensagem. O círculo 

vermelho só irá desaparacer quando ler a 

mensagem que recebeu.

Recebeu uma nova mensagem na aplicação 

Messenger. O círculo vermelho só irá desaparacer 

quando ler a mensagem que recebeu.

Recebeu um novo email. O círculo vermelho só 

irá desaparacer quando ler o email que recebeu.

Está a receber uma chamada, pode atender ou 

rejeitar a mesma.

O tablet notifica quando não atendeu uma 

chamada que recebeu.

EXPLICAÇÃO
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SÍMBOLOS DE NOTIFICAÇÕES

Atender a Chamada

Rejeitar a Chamada

Aviso

Concluído
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Carregar ou arrastar o símbolo verde faz 

com que atenda a chamada.

Carregar ou arrastar o símbolo vermelho 

faz rejeitar ou terminar a chamada.

Os avisos podem aparecer em vários locais 

e ajudam a perceber se algo está mal.

EXPLICAÇÃO

O símbolo aparece quando a tarefa estiver concluída 

(por exemplo, quando enviar uma imagem).
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SÍMBOLOS DE SOM

Começar

Colocar em Pausa

Microfone Ligado

Microfone Desligado

As ferramentas de som podem ser utilizadas 

quando realiza uma chamada ou quando vê 

vídeo no seu dispositivo.
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EXPLICAÇÃO

Quando carregar neste símbolo, o vídeo ou 

o som começa.

O vídeo ou o som são colocados em pausa 

e ao carregar no mesmo sítio pode 

continuar a ver ou ouvir.

O microfone está ligado e consegue captar 

o som.

O microfone está desligado e por esse 

motivo, não consegue captar o som.
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SÍMBOLOS DE IMAGEM/ECRÃ

Ocupar a tela toda do tablet

Mais Zoom

Menos Zoom

Rodar a Orientação do Tablet

Existem várias ferramentas que permitem 

visualizar melhor o ecrã do dispositivo.
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EXPLICAÇÃO

Aumenta o tamanho da imagem.

Diminui o tamanho da imagem.

Permite alterar a definição de orientação 

do tablet de horizontal para vertical (ou 

vice-versa).

A imagem ocupa todo o tamanho do tablet.

54

8

ficha



SÍMBOLOS DE AÇÕES

Ligar/Desligar

Apagar

Imprimir

Relógio/Alarme

Existem várias ferramentas de ação que podem 

melhorar a experiência quando utilizar o tablet.
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Se tiver uma impressora instalada,Toque neste 

símbolo quando quiser imprimir um ficheiro 

ou imagem.

Pode ver as horas como também programar 

alarmes (despertadores).

EXPLICAÇÃO

O mesmo símbolo significa que o 

equipamento será ligado ou desligado.

A possibilidade de apagar o texto vai aparecer 

quando estiver a escrever uma mensagem.
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Nas definições do equipamento ou de aplicações, 

é possível alterar várias funcionalidades.
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Calendário

Retroceder

Avançar

Eliminar

SÍMBOLOS DE AÇÕES
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Toque no símbolo quando desejar eliminar 

fotografias, vídeos, mensagens ou emails.

EXPLICAÇÃO

Ir para adiante, mover para a frente.

Voltar para trás.

No calendário consegue ver os dias da 

semana, os meses e os anos. Pode 

marcar eventos ou datas importantes.
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SÍMBOLOS DE REDES 

SOCIAIS/APLICAÇÕES

Como o nome indica, uma rede social é um espaço 

virtual em que imagens, vídeos ou mensagens 

podem ser partilhadas com uma ou várias pessoas

Facebook

Messenger

Instagram

Whatsapp
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O Whatsapp é uma aplicação que permite conversar, 

partilhar imagens ou vídeos com uma pessoa ou com um 

grupo de pessoas associado a um número de telemóvel.

EXPLICAÇÃO

O Facebook é uma rede social que 

permite partilhar imagens ou vídeos 

com várias pessoas.

O Messenger é uma aplicação que permite 

conversar, partilhar imagens ou vídeos com 

uma pessoa ou com um grupo de pessoas.

O Instagram é uma rede social que permite 

conversar, partilhar imagens ou vídeos com  várias 

pessoas, uma pessoa ou com um grupo de pessoas.

60

8

ficha



Google Chrome

Google Maps

Google PlayStore

Google Gmail

SÍMBOLOS DE APLICAÇÕES GOOGLE

A Google é uma empresa que tem muitas e 

variadas aplicações consoante aquilo que se 

pretende fazer ou pesquisar
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O Gmail permite aceder aos emails.

EXPLICAÇÃO

O Chrome permite pesquisar na 

internet.

O Google Maps mostra mapas, percursos e 

como chegar aos destinos.

Na Play Store descarregam-se aplicações 

como o Facebook ou jogos.
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SOBRE O MESSENGER

O messenger é uma aplicação de conversa. 

Permite fazer chamadas, videochamadas, trocar 

mensagens, partilhar fotografias ou vídeos 

(é preciso criar uma conta na aplicação Facebook).

Chamada

Videochamada

Anexar imagem ou vídeo

Enviar mensagem

Gostar
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Emojis

63

Partilhar Ecrã

Câmara

EXPLICAÇÃO
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ACESSOS E PALAVRAS-PASSE

• APLICAÇÃO:

Email utilizado/nome de acesso:

Palavra-Passe: 

• APLICAÇÃO:

Email utilizado/nome de acesso:

Palavra-Passe: 

• APLICAÇÃO:

Email utilizado/nome de acesso:

Palavra-Passe: 

• APLICAÇÃO:

Email utilizado/nome de acesso:

Palavra-Passe: 
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