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Planos de aulas para educadores/professores/formadores adultos 

que serão utilizados para o PACOTE EDUCATIVO FINE2WORK. 

 

 

Nome do Módulo: Competências Digitais 

Tópico 2 Título: Google E-mail - Gmail   

Plano de Aula 14 – Enviar um ficheiro como anexo num e-mail e  
descarregar um anexo de um e-mail   

Duração: 90 minutos 

Objetivo 

O principal objectivo deste plano de lições é fornecer todas as 
informações necessárias sobre como enviar um ficheiro como anexo 
num e-mail e como descarregar um anexo de um e-mail. 

Grupo Alvo 
Adultos (especialmente mulheres) 

 

Local/Equipamento 

 Sala de aula 

 Acesso à Internet 

 Projector 

 Quadro branco 

Equipamento/materiais 
 

Main Tasks  

1. Tarefa 1: Escrever um e-mail      
 
1.1 Todos os alunos deverão escrever um e-mail novo (10 mins) 
 
 

2. Tarefa 2: Enviar um document como anexo   
 
2.1 Os formadores adultos devem mostrar aos alunos como enviar um 
ficheiro como anexos (15 min.) 
 
2.2 Os formadores adultos devem criar três anexos num 'Documento 
Word' como amostras para os estudantes e nomeá-los 'Anexo 1', 
'Anexo 2' e 'Anexo 3' (10 min.) 
 
2.3 Todos os estudantes devem adicionar um ficheiro que se encontra 
na pasta 'Os meus documentos' como anexo ao e-mail (denominado 
'Anexo 1')  
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(15 mins) 
 

3. Tarefa 3: Enviar documentos como anexos    
 
3.1 Todos os estudantes devem acrescentar dois ficheiros que se 

encontram na pasta 'Os meus documentos' como anexo ao e-
mail (nomeado 'Anexo 2' & 'Anexo 3') (20 mins) 
 
4. Tarefa 4: Baixar um anexo do email 

 
4.1 Os formadores adultos devem enviar um e-mail a todos os 
estudantes com um anexo (15 min.) 
 
4.2 Os formadores adultos precisam de mostrar aos estudantes como 
descarregar um anexo de um e-mail (20 minutos) 
 
4.3 Todos os estudantes devem descarregar o anexo do e-mail (15 
mins) 

5. Tarefa 5: Sumário (10 mins) 

 

 


