INSTITUTO SUPERIOR MONITOR
Departamento de Informática

Instrução para a configuração do correio electrónico (e-mail) no Tablet
1ª Etapa: Passado alguns segundos após ligar o Tablet, será apresentada uma tela contendo
uma mensagem de boas vindas. Nessa tela o estudante tem a opção de escolher a língua
padrão para o seu dispositivo. Para tal deverá fazer rolagem (scroll) para cima ou para baixo,
até que encontre a língua da sua preferência. Tendo encontrado a língua, bastará clicar no
botão amarelo, como vem ilustrado na figura 1.

Fig. 1 – Escolha da língua padrão

2ª Etapa: Caso existam redes Wi-Fi (internet sem fio) na área em que o Tablet se encontra, o
mesmo automaticamente irá fornecer uma lista das redes disponíveis nessa mesma área,
como vem ilustrado na figura 2. O estudante deverá selecionar nessa lista uma rede e depois
introduzir a senha para que o dispositivo conecte a internet. Caso o estudante não tenha
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acesso a nenhuma rede Wi-Fi ou não apareça nenhuma lista, deverá clicar no botão “IGN”
situado no canto inferior direito, como vem ilustrado na figura 2. Nas telas subsequentes serlhe-á pedido opcionalmente que introduza data, hora e nome, podendo ou não fornecer esses
dados clique no botão “SEGUINTE” localizado no canto inferior esquerdo dessas mesmas
telas subsequentes, e depois proceda conforme indicado na 4ª, 5ª e 6ª Etapa.

Fig. 2 – Exemplo lista de Redes Wi-Fi

3ª Etapa: O Instituto Superior Monitor tem à disposição contas de e-mail criadas
especificamente para os estudantes, com vista a facilitar ainda mais o processo de ensino e
comunicação entre o estudante e a instituição. Como vem ilustrado na figura 3, será solicitado
que o estudante adicione uma conta de e-mail.
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Fig. 3 – Adicionar conta de e-mail

A conta de e-mail a ser adicionada, consistirá no número de inscrição do estudante. Como
exemplo iremos utilizar o número de inscrição fictício 99-999. Neste caso a conta de e-mail a
adicionar seria: 99-999@ismonitor.ac.mz. Portanto, no lugar do número 99-999 o estudante
deverá introduzir o seu número e posteriormente a senha: aluno*123*. Depois de introduzir a
senha e clicar no botão seguinte, será apresentada uma tela contendo uma mensagem de boas
vindas relacionada à conta de e-mail. Bastará clicar no botão “ACEITAR” para continuar
com o processo de configuração como vem ilustrado na figura 4.
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Fig. 4 - Conta de email

Será apresentada ao estudante uma tela sobre pagamentos, onde o estudante deverá escolher a
opção “Lembrar-me mais tarde”, e depois clicar no botão “SEGUINTE” como indica a figura
5.
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Fig. 5 – Pagamento

4ª Etapa: Os serviços Google permitem actualizar aplicativos do Google e do Google Play
(Play Store). Durante o processo de configuração serão apresentadas as telas ilustradas na
figura 6 e 7. Na figura 6 o estudante deverá clicar no botão “MAIS” e na figura 7 no botão
“SEGUINTE”.
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Fig. 6 - Serviços Google

Fig. 7 - Serviços Google
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5ª Etapa – Se o estudante conseguiu chegar a esta etapa, significa que o Tablet foi
configurado com sucesso e devidamente associado à nova conta de e-mail. Será exibida uma
tela de boas vindas, conforme ilustrado na figura 8. Na pequena janela verde clique onde vem
escrito “COMPREENDI” e comece a usufruir do seu Tablet.

Fig. 8 - Tela de boas vindas

6ª Etapa: Se o estudante está nesta etapa, é porque não conseguiu conectar o Tablet à internet
via Wi-Fi. Conecte o dispositivo à internet activando os dados móveis (internet móvel). Na
grelha dos aplicativos do Tablet procure pela Play Store, depois clique no respectivo ícone,
como vem ilustrado na figura 9.
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Fig. 9 - Play Store

A Play Store é uma loja virtual, que nos permite baixar diversos aplicativos, desde jogos,
música, etc. Para ter acesso à loja obrigatoriamente é necessário associar o dispositivo a uma
conta de e-mail. Depois de clicar no ícone da Play Store, proceda conforme indicado na 3ª e
4ª Etapa.

Observação: Caso pretenda utilizar a sua nova conta de e-mail num computador, primeiro
certifique-se que o mesmo tem acesso à internet. Depois digite no navegador web o seguinte
endereço: http://mail.ismonitor.ac.mz/ . O estudante será redirecionado a uma página onde
lhe será pedido que introduza a conta de e-mail. Introduza a conta de email e depois clique no
botão “Seguinte”. Como exemplo voltaremos a utilizar o número de inscrição fictício 99-999.
Neste caso a conta de e-mail a introduzir seria: 99-999@ismonitor.ac.mz. Portanto, no lugar
do número 99-999 o estudante deverá introduzir o seu número e posteriormente a senha:
aluno*123*. Depois de introduzir a senha, clique no botão “ Iniciar sessão” para começar a
utilizar o e-mail, como vem ilustrado nas figuras 10 e 11.
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Fig. 10 – Introduzir a conta de e-mail.
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Fig. 11 – Introduzir senha e iniciar sessão
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