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PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAR AS FERRAMENTAS DO PORTAL DO SAGRADA:
Caro usuário!
Caso surjam novas dúvidas, consulte no rodapé da página AJUDA
– DOWNLOADS – MANUAIS, ou com as Professoras Adriana Souza
e Shirlei (Laboratório de Informática).

1º: Acesse www.sagrada.net
2º: Digite seu LOGIN e Senha

3º: Em MEU ESPAÇO : grupos de ferramentas, você conhecerá as
ferramentas oferecidas pelo portal:

•
•
•
•
•

•
•
•
•

4º: INFORMAÇÕES: Aqui você encontrará informações sobre:
PERFIL: você pode ver ou editar suas informações pessoais e sua
foto, ou mudar sua senha de acesso;
COMUNIDADES: você pode ver, procurar ou criar comunidades
para interagir com outras pessoas de sua Instituição;
SISTEMA ACADÊMICO: consulte suas Informações via
CENTRAL DO ALUNO;
AGENDA VIRTUAL: a agenda ajuda você a organizar seu tempo,
eventos e compromissos;
RELATÓRIOS DE ACESSO: gera relatórios sobre o acesso a
suas ferramentas e suas comunidades.

5º: INTERAÇÃO: Aqui você encontrará informações sobre:
WEB MAIL EXPRESS: acesse sua conta de e-mail de qualquer
lugar;
INSTANT MESSENGER: o Instant Messenger permite que
usuários enviem e recebam mensagens instantaneamente;
MURAL: deixe recados rápidos para seus amigos ou participantes
de suas comunidades na ferramenta de Mural;
BLOG: é um diário feito na internet e que é atualizado
freqüentemente e direcionado ao público em geral.

6º: COMPARTILHAR: Aqui você encontrará informações sobre :
•
•
•
•

CONTATOS: mantenha registro dos contatos e gerencie suas
informações;
ÁLBUNS: veja e compartilhe fotos e imagens com seus amigos e
colegas;
DISCO VIRTUAL: organize e compartilhe arquivos no disco virtual,
assim você pode acessar seus arquivos de qualquer lugar;
FAVORITOS: Esta ferramenta armazena sites ou entradas
permitindo a você guardar uma referência a essa informação.

7º: MEU ESPAÇO: Você poderá ler e enviar seus e-mails, acessar a
Agenda, ler os recados, notícias...

