
Computador
de secretária /
Portátil - Laptop
Rato
Ecrã / tela (Br)
Teclado
Disco rígido

Tablet - tablete
Porta USB
Arquivo
Pasta
Programa
Janela
Caixote do lixo

Abrir
Fechar
Copiar
Cortar
Colar
Maximizar / 
minimizar
Guardar

Arroba
E-mail / correio eletrónico

Conta /morada de correio eletrónico
Endereço de e-mail

Enviar / receber uma mensagem
Responder a uma mensagem

(Re)encaminhar uma mensagem
Deitar fora / eliminar

A Internet
Internet sem fios

Wifi / wa fa /ˈ ɪ ɪ
Navegar 

na Internet
A rede
Um site

Um blogue
Um vírus

Descarregar / 
Fazer download

Ligação de banda larga
Motor de pesquisa

Um podcast

Computadores

Eoi de Lugo
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Inicia e prossegue as seguintes conversas com algum/a 
colega de turma. Dispões da caixa abaixo para anotar as 
dúvidas que surgirem:

- Sabes como se liga este computador?

- Sabes como se cria um arquivo de texto?

- Podes-me mostrar como se utiliza o dicionário www.priberam.pt?

- Gosto de informática porque...

- Não gosto de informática porque...

- Utilizas o computador nas aulas? 

-  O que gostavas de saber fazer com o computador?

- Comprei um computador porreiro. 

- Comprei um computador, mas vou trocá-lo. 

- Decidi não ter mais Internet em casa. 

- Estou a ter imensos problemas com o computador. 

- Adorei conversar consigo no autocarro. Por sinal, tem correio 

eletrónico?

-Como é que se fazem compras na Internet?

- Então você é a pessoa com quem eu estava a fazer bate-papo
ontem à noite?

                                                                           DÚVIDAS
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