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O Microsoft Outlook é um programa voltado ao gerenciamento de contas de e-mails além de algumas outras 
funções, este já vem incluído no Windows mas também pode ser obtido pelo Office 2013.
Iniciando o Outlook 2013

Ao iniciar o Outlook 2013 (já configurado para uma determinada conta de e-mail), o outlook tem como pa-
drão iniciar na caixa de entrada. como na figura abaixo:

Caixa de entrada é o lo-
cal onde serão exibidos 
a listagem dos e-mails do 
outlook. os e-mails já li-
dos são exibidos normal-
mente e os não lidos são 
exibidos em negrito. por 
padrão, podemos ver o 
nome da pessoa que en-
viou, o assunto, a primei-
ra frase do e-mail e um 
grampo representando 
a figura de um arquivo 
anexo (se houver).

Lista de Pastas

Escrevendo uma mensagem no Outlook 2013

Você não precisa estar conectado à internet para escrever suas mensagens no Outlook Express. Para escrever 
uma mensagem, siga os passos a seguir:

1. Clique em no botão Novo E-mail;

Obs.: Seu e-mail será enviado para “caixa de saída” e ficará a espera de que você se conecte a internet e inicie o 
Microsoft Outlook para que ele seja enviado ao destinatário.

Obs - Consulte como configurar o seu e-mail no outlook neste mesmo portal ou na seção de ajuda de seu próprio 
provedor de e-mails.

Na caixa “Para”, escreva o endereço de e-mail da 
pessoa que irá receber sua mensagem;

Na caixa “Cc”, escreva os endereços de e-mails das 
pessoas que irão receber uma cópia da sua mensa-
gem separando-os sempre pelo “;”;

Na caixa “Assunto”, uma frase que resuma o assun-
to que irá tratar em sua mensagem.

Na tela em branco, clique com o mouse e escreva a 
sua mensagem;

Clique em no botão “Enviar”.
Obs.: Se voce clicar nos botões Para ou Cc, você acessará a agenda de contatos do outlook que será explicada mais 
a frente.
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Enviando e-mails com arquivos anexos

Podemos enviar e-mails no Outlook 2013 com arquivos anexos, ou seja, aquele trabalho da faculdade que você 
fez em grupo no Microsoft Word e agora você deseja envia-lo a outro integrante de seu grupo por e-mail. Para 
envia-lo, siga os passos a seguir:

1. Clique em no botão Novo E-mail;
2. Na caixa “Para”, escreva o endereço de e-mail da pessoa que irá receber sua mensagem;
3. Na caixa “Cc”, escreva os endereços de e-mails das pessoas que irão receber uma cópia da sua mensa-
gem separando-os sempre pelo (;) (ponto e vírgula) esta caixa não tem preenchimento obrigatório;
4. Na caixa “Cco”, escreva os endereços de e-mails das pessoas que irão receber uma cópia oculta, ou seja, 
os outros destinatários não saberão que esta pessoa recebeu uma cópia da mensagem, separando-os sempre 
pelo (;) (ponto e vírgula) esta caixa não tem preenchimento obrigatório;
5. Na caixa “Assunto”, uma frase que resuma o assunto que irá tratar em sua mensagem.
6. Na tela em branco, clique com o mouse e escreva a sua mensagem (opcional);
7. Clique em Anexar Arquivo;
8. Clique em no botão “Enviar”.
Cancelando o envio de uma mensagem depois desta já ter sido enviada

Podemos cancelar o envio de e-mails no Outlook 2013 desde que você o mesmo não tenha iniciado o envio do 
e-mail que começa quando conectamos a internet com o outlook aberto.

1. Na “Lista de Pastas”, clique em “Caixa de Saída”;
2. Selecione a mensagem que deseja cancelar com um clique;
3. Aperte a tecla “Delete” no teclado.

Recebendo / Enviando e-mails no Outlook 2013

Podemos enviar e-mails no clicando no botão Enviar/Receber da guia PÁGINA INICIAL.

Obs.: Ao clicar em “Enviar/receber”, o Outlook tanto envia as mensagens da Caixa de saída quanto recebe novas 
mensagens e as armazena na caixa de entrada.

Clique para en-
viar uma nova 
mensagem.

Clique para apagar a mensagem selecionada.

Clique para responder a mensagem selecionada.

Clique para responder a mensagem selecionada a todos que a receberam.

Clique para encaminhar a mensagem selecionada para outros destinatários.

Envia ou recebe mensagens que estão na caixa de saída.

Lendo mensagens no Outlook 2013

1. Na janela “Lista de pastas”, clique em “Caixa de Entrada”;
2. Identifique as novas mensagens pela figura de um envelope fechado ou repare que estas estão destaca-
das por letras em negrito;
3. Dê um duplo clique na mensagem.
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Lendo mensagens com arquivos em anexos no Outlook 2013

1. Na janela “Lista de pastas”, clique em “Caixa de Entrada”;
2. Identifique as novas mensagens com arquivos anexos pela figura de um envelope fechado e um grampo 
do lado direito do envelope;
3. Dê um duplo clique na mensagem;
4. Repare que na parte inferior da tela, aparece uma figura, representando o arquivo em anexo a mensa-
gem;
5. De um duplo clique no nome do arquivo.

Arquivo anexo a mensagem, clique duas vezes para 
abri-lo.
Clique com o botão direito e, em seguida, salvar ane-
xos para salválo em seu computador.

Respondendo uma mensagem no Outlook 2013

1. Depois de ler a mensagem que deseja responder, clique no botão “Responder”;
2. Escreva a sua resposta e em seguida, clique no botão “Enviar” (observe que o texto original aparece 
abaixo de sua resposta).
Obs.: Sua resposta será enviada para “caixa de saída” e ficará a espera de que você se conecte a internet e inicie o 
Microsoft Outlook para que ele seja enviado ao destinatário.

Respondendo uma mensagem a todos que a receberam no Outlook 2013
Existem mensagens que são enviadas para várias pessoas ao mesmo tempo, e estas mensagens você pode res-
ponder a todas as pessoas do qual o remetente da mensagem enviou da seguinte forma:

1. Depois de ler a mensagem que deseja responder, clique no botão “Responder a todos”;
2. Escreva a sua resposta e em seguida, clique no botão “Enviar” (observe que o texto original aparece 
abaixo de sua resposta).
Obs.: Sua resposta será enviada para “caixa de saída” e ficará a espera de que você se conecte a internet e inicie o 
Microsoft Outlook para que ele seja enviado ao destinatário.

Encaminhando uma mensagem no Outlook 2013

Você pode encaminhar uma mensagem a uma outra pessoa da seguinte forma:
1. Depois de ler a mensagem que deseja responder, clique no botão “Encaminhar”;
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2. Escreva a sua resposta e em seguida, clique no botão “Enviar”.
Obs.: Sua mensagem encaminhada será enviada para “caixa de saída” e ficará a espera de que você se conecte a 
internet e inicie o Microsoft Outlook para que ele seja enviado ao destinatário.

Excluindo mensagens lidas no Outlook 2013

1. Na janela “Lista de pastas”, clique em “Caixa de Entrada”;
2. Identifique as novas mensagens com arquivos anexos pela figura de um envelope aberto;
3. Selecione a mensagem com um clique (segure a tecla “CTRL” caso queira selecionar mais de uma men-
sagem);
4. Aperte a tecla “delete” do Teclado;
Obs.: as mensagens excluídas vão para a pasta “Itens Excluídos” na “Lista de Pastas”.

Recuperando uma mensagem da pasta Itens Excluídos

1. Na janela “Lista de pastas”, clique em “Itens excluídos”;
2. Clique com o botão esquerdo do mouse na mensagem desejada e, sem soltar o botão, arraste-a até a 
pasta “Caixa de entrada” na “Lista de pastas” soltando o botão do mouse quando esta estiver com uma tarja 
azul;

Esvaziando a pasta “Itens excluídos”

1. Na janela “Lista de pastas”, clique com o botão direito em “Itens excluídos”;
2. Clique com o botão esquerdo na opção “Limpar itens excluídos”;

Visualizando as mensagens já enviadas

Toda mensagem já enviada pelo Outlook 2013 quando conectado a internet é copiada e a cópia desta fica 
armazenada na Pasta “Itens enviados” e podemos excluí-las, lê-las novamente ou até envia-las novamente da 
seguinte forma:

1. Na janela “Lista de pastas”, clique em “Itens enviados”;
2. Selecione a mensagem que deseja ler ou excluir;
3. Se desejar excluí-la, clique na tecla “Delete” do teclado.

Enviando uma mensagem já enviada para um outro destinatário

1. Na janela “Lista de pastas”, clique em “Itens enviados”;
2. Dê um duplo clique na mensagem desejada;
3. Clique no botão “Encaminhar”
4. Escreva o endereço do novo destinatário na caixa “Para”.

Obs.: Sua mensagem encaminhada será enviada para “caixa de saída” e ficará a espera de que você se conecte a 
internet e inicie o Microsoft Outlook para que ele seja enviado ao destinatário.

Excluindo uma mensagem já enviada

1. Na janela “Lista de pastas”, clique em “Itens enviados”;
2. Dê um duplo clique na mensagem desejada;
3. Clique na tecla “Delete” do teclado.
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Obs.: Sua mensagem encaminhada será enviada para “itens excluídos” e ficará a espera de que você limpe a pasta 
itens excluídos e assim esta será excluída definitivamente.

Regras

Como as regras ajudam a gerenciar mensagens

Uma regra é uma ação que o Microsoft Outlook executa automaticamente em uma mensagem recebida ou 
enviada que satisfaz as condições especificadas na regra. Você pode escolher várias condições e ações usando 
o Assistente de Regras e Alertas. As regras não operam em mensagem lida, somente naquelas que não foram 
lidas.

As regras fazem parte de duas categorias gerais: organização e notificação. O Assistente de Regras e Alertas 
contém modelos das regras mais comuns.

Organize-se    São as regras que o ajudam a arquivar e acompanhar as mensagens. Por exemplo, você pode criar 
uma regra para mensagens de um remetente específico, como João Mena, com a palavra “vendas” na linha 
Assunto, para ser sinalizada como acompanhamento, categorizada como Vendas e movida para uma pasta 
chamada Vendas do João.

Atualize-se    São as regras que o notificam de alguma maneira quando você recebe uma mensagem específica. 
Por exemplo, você pode criar uma regra para enviar automaticamente um alerta ao seu celular quando receber 
uma mensagem de algum familiar.

Iniciar com base em uma regra em branco    São as regras que você cria do zero.

1. Com a mensagem do 
destinatário selecionada, clique 
no botão Regras + Criar Regra;

2. Defina as condições de 
sua regra nas tres opçõs da seção 
“Quando eu receber um email 
com todas as condições selecio-
nadas.”

3. Difina a ação a executar 
na seção “Execute a ação a se-
guir”. (Voce pode optar por exibir 
uma janela, tocar um determina-
do som ou mover para uma pasta 
específica).

Pasta Rascunhos - é nesta pasta que ficarão guardados todos os rascunhos de e-mails que ainda não foram en-
viados ou seja, toda vez que voce encrever um e-mail para nenhum destinatário (não preencher o botão “Para”, 
este será salvo na pasta Rascunhos.
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Pasta Itens Enviados - é nesta pasta que ficarão guardadas as cópias dos e-mails enviados como um registro.

Pasta Itens Excluídos - é  nesta pasta que ficarão guardados todos os itens excluídos do outlook. Funciona como 
a lixeira do windows. e você pode restaurar as mensagens ou limpar esta pasta (botão direito do mouse + Esva-
ziar Pasta) quando quiser.

Pasta Caixa de Saída - é  nesta pasta que ficarão todas as mensagens já escritas mas ainda não enviadas e voce 
pode cancelar o envio as mesmas apagando-as desta pasta.

Uma das grandes vantagens do uso do Outlook é que voce pode escrever a mensagem sem estar conectado à in-
ternet. Neste caso a mensagem escrita irá direto para a fila da caixa de saída, a espera de uma conexão para que 
a mesma seja enviada. Isso possibilita que voce não esqueça de enviar mensagens meso que esteja enfrentando 
problemas de conexão pois ao iniciar ou Outlook, o mesmo ira checar sua conexão automaticamente e caso não 
encontre nenhum problema, irá enviar ou receber as mensagens pendentes.
Calendário

O calendário favorece a convivência de sua agenda de confiança com o navegador de data e o painel de tarefas. 
Agora conheça o calendário.

O que é um compromisso, reunião ou evento?

Compromisso é uma atividade para a qual você reserva horários em seu calendário e que não envolve outras
pessoas ou recursos. Um compromisso periódico se repete regularmente.
Reunião é um compromisso para o qual pessoas são convidadas e recursos são selecionados. Uma reunião 
periódica se repete regularmente.
Evento é uma atividade que dura um dia ou mais. Um evento anual, como os aniversários ou datas especiais, 
ocorre anualmente em uma data específica. Os eventos e os eventos anuais não ocupam blocos de horários no 
calendário; em vez disso, são exibidos em faixas.

Botão Calendário

Agendar um novo compromisso

Agendar um compromisso no Outlook 2013 não é tão difícil como parece. Basta prestar atenção e seguir as
instruções:
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Agendar um novo compromisso

1.  Clique no botão “Novo Compromisso” ou clique em Novos Intens + Compromisso na guia PÁGINA 
INICIAL;

A Conheça os itens dessa caixa de diálogo:

Assunto -  Digite a descrição do seu compromisso.
Local -   Digite a sala ou local do seu compromisso.
Hora de início  - Insira a data e o horário do início do seu compromisso.
Hora de término - Insira a data e o horário do término do seu compromisso.
O dia inteiro -   Será definido se o compromisso irá durar um ou mais dias. Como, por exemplo, uma 
viagem.

Memorando (espaço em branco) - Insira detalhes sobre o seu compromisso ou insira um arquivo.

2. Preencha os campos da caixa de diálogo com os dados do seu compromisso.
3. Ao terminar, clique em “Salvar e fechar”.

Defina aqui o tem para que o outlook avise que o compro-
misso esta para começar.

Estes botões alternam a exibição de seu calendário para que seus compromissos seja mostrados de uma for-
ma mais visível e detalhada.
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Contatos

É o seu catálogo de endereços pessoais e profissionais. Classifique e exiba os contatos da maneira que desejar. 
Vamos aprender a cadastrar um contato?

O que é um contato?

Contato é uma pessoa ou organização com a qual você se corresponde. Você pode armazenar informações 
sobre contatos, como cargos, números de telefone, endereços, endereços de e-mail, endereços de página na 
Internet e anotações.

Botão Contatos 
ou Favoritos

Adicionando um Novo Contato

1. Clique no botão Novo Contato ou Novos In-
tens + Contato na guia PÁGINA INICIAL;
2. Preencha as informações sobre seu contato 
no formulário abaixo;
3. Clique no botão Salvar e Fechar.

Obs.: Quando voce envia um e-mail, se voce clicar no 
botão Para, Cc, ou Cco (cópia oculta), é exibida a lista 
de contatos do outlook, onde voce pode selecioná-los e 
enviar seu e-mail para os mesmos.
Adicionando um Novo Contato a partir de um e-mail recebido

Voce pode adcionar o remetente de um e-mail da sua caixa de entrada diretamente à sua lista de contatos se-
guindo os passos a seguir:

1. Clique com o o botão direito no nome do remetente;
2. Clique em Adicionar aos contatos do Outlook;
3. Preencha o restante dos dados no formulário.


