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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 7 – Intrudoção ao Google E-mail - Gmail
Duração: 70 minutos

Objetivo

Grupo Alvo

Local/ Equipamento

O principal objectivo deste plano de aula é uma sessão de introdução
ao Google E-mail (Gmail). No final desta sessão os estudantes
compreenderão o que é o Gmail, como funciona o Gmail, como
reconhecer uma conta Gmail e os benefícios do Gmail.
Adultos (especialmente mulheres)





Sala de aula
Acesso a internet
Projector
Quadro branco



Documento de apoio 1

Ferramentas/Materiais
1. Tarefa 1: Introdução ao Google E-mail – Gmail
1.1 Comece esta tarefa com um vídeo para os alunos
compreenderem o que é o Gmail https://www.youtube.com/watch?
v=4EeY4WEbgYs&ab_channel=Mashable (2 mins)

Tarefas Principais

1.2 Questões de discussão para o vídeo (15 minutos)
- O que é o Gmail
- Como funciona o Gmail
- Reconhecer uma conta Gmail
1.3 Fornecer um papel A4 (ver folheto 1) a todos os estudantes com
diferentes contas de e-mail (5 mins)
1.4 Os estudantes precisam de reconhecer quais deles são contas
Gmail (15 min.)

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of
the information contained therein. Submission number: 2019-1-LV01-KA204-060337

Page |2
1.5 Discutir os resultados com toda a turma (10 mins)
2. Tarefa 2: Vantagens do Google Email (Gmail)
2.1 Discutir com toda a classe os benefícios do Google Email (Gmail)
(15 mins)
- Espaço de armazenamento: O Google Email oferece um enorme
espaço de armazenamento
- Acesso online em qualquer lugar
- Sincronização com o Android
- Pesquisa fácil através de emails
- Organização de e-mails: Os utilizadores podem criar pastas para
manter as suas mensagens de correio electrónico organizadas
3. Tarefa 3: Sumário (10 mins)
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DOCUMENTO DE APOIO 1: Introdução ao Google E-mail - Gmail
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