
 

 

USO DO MAIL INSTITUCIONAL POR PARTE DOS ALUNOS DO AGRUPAMENTO GUALDIM PAIS 

(Office 365) 

O uso do mail institucional (Office 365) por parte dos alunos do 1º, 2º e 3º ciclos destina-se 

apenas a troca de mensagens/mails entre os docentes da turma e os alunos para envio de 

trabalhos ou outras informações consideradas úteis. No caso dos alunos do 1º e 2º ciclo, esse 

acesso, apesar de criado, só pode ser usado com a devida autorização dos encarregados de 

educação.  

O uso do Office 365 Institucional está sempre dependente das opções da escola dado abranger 

uma licença específica para a área da educação, dando acesso a múltiplas ferramentas úteis 

que não estão disponíveis numa assinatura individual ou empresarial do Office 365. Além 

disso, dado ser usado por todos os docentes e pessoal não docente do Agrupamento, facilita a 

comunicação e organização de trabalho entre docentes, alunos, direção, etc.  

ACESSO AO OFFICE 365 INSTITUCIONAL DO AGRUPAMENTO GUALDIM PAIS 

O acesso efetua-se através do site http://mail.agpais.edu.pt/  tanto num PC como num 

smartphone com acesso à internet. Também se pode aceder num smartphone android ou IOS 

(iphone) após instalação da aplicação “Microsoft Outlook” presente na loja de aplicações 

respetiva.  

Ao aceder devem ser inseridos os seguintes dados (as imagens apresentadas são retiradas dum 

PC. Num smartphone o aspeto pode ser ligeiramente diferente):  

 

O endereço de mail é o seguinte: aXXXX@agpais.edu.pt (sendo XXXX o nº de processo do 

aluno ou do cartão eletrónico. Caso não saiba, agradeço contacto com o DT/TT do seu 

educando. 

http://mail.agpais.edu.pt/
mailto:aXXXX@agpais.edu.pt


 

A password a inserir corresponde ao Número de Identificação Fiscal do seu educando (do 

aluno/aluna).  

Depois deste passo, pode ser solicitado a indicação do fuso horário. Deve ser escolhida a opção 

“Dublin, Edinburgh, Lisbon, London” e “Guardar”. Isto só é solicitado a primeira vez! 

 

 

 

 



Agora tem o Office 365 pronto a funcionar. O aspeto será o seguinte:  

 

Seguem-se algumas instruções para uso de aplicações do Office, nomeadamente no caso de 

ter de efetuar trabalhos no word ou outra aplicação do Office sem ter de instalar estas 

ferramentas no computador e sem necessidade de licença das mesmas.  

Sempre que estiver numa aplicação do Office, pode abrir uma das restantes, clicando no ícone 

com 9 pontos que existe no topo superior esquerdo no ecrã       e escolher a aplicação 

que queira abrir (o Word se pretender criar um documento de texto, o PowerPoint se 

pretender criar uma apresentação eletrónica, o Excel se pretender uma folha de cálculo, etc.) 

 

Em qualquer dos casos, será aberta na janela do browser (Chrome, Mozilla Firefox, etc.) a 

aplicação (Word, PowerPoint, …) que tem praticamente todas as funcionalidades dos 

programas instalados nos computadores que já utilizam nas aulas de TIC. 

Pode começar por criar um novo documento word em branco 

 



 

E … começar a trabalhar! 

 

 

Os trabalhos vão sendo guardados automaticamente. O nome do documento pode ser 

alterado na barra de topo, clicando e escrevendo o nome pretendido. 

 

 

Quando ficar terminado o trabalho, pode descarregar o documento para guardar no PC e 

posterior envio aos professores, caso necessário. Para isso deve clicar em Ficheiro e … 

 

… seguir o menu Guardar Como >> Transferir uma cópia e guardar o documento no 

computador.  

 



Se pretender sair do computador e o trabalho ainda não estiver concluído, verifique primeiro 

se já está guardado.  

Se estiver, pode fechar a janela 

Para voltar ao documento, abra a aplicação do Office pretendida (Word, PowerPoint ou Excel) 

role a janela para baixo e encontre o documento que já tinha criado. Nota: para abrir o 

documento deve clicar no ícone. 

 

 

 

 

Qualquer dúvida sobre a utilização do Office365, pode ser colocada através do mail: 

f295@agpais.edu.pt 


