
 
Alternar entre toque e rato 
Se estiver a utilizar o OneNote num Dispositivo tátil, pode 
adicionar este botão à Barra de Ferramentas de Acesso Rápido.

 
Mostrar ou ocultar o friso 
Clique num separador do friso para mostrar os respetivos comandos. Para mantê-lo 
aberto, clique no pequeno ícone de pino junto ao canto inferior direito.

 
Ver ou alternar entre contas online 
Clique no seu ID de conta para alterar as definições ou 
mudar de contas.

 
Gerir ficheiros 
Abra, crie, partilhe e imprima as 
suas notas. Também pode alterar 
as definições da conta aqui.

 
Localizar as notas 
Utilize a Caixa de pesquisa para 
localizar o que quer que seja nos 
seus blocos de notas ou prima 
CTRL+E.

 
Mostrar os blocos de notas 
Clique no ícone do bloco de 
notas para ver todos os blocos 
de notas abertos.

 
Ver uma página inteira 
Clique na seta dupla para ir para 
a Vista de Página Inteira.

 
Mostrar contentores de notas 
Coloque o rato sobre um texto 
para ver o respetivo contentor. 
Agarre a barra superior para 
deslocá-lo.

 
Criar páginas 
Clique em Adicionar página 
para inserir uma página nova.

 
Etiquetar informações 
importantes 
Atribua prioridades e organize 
notas com etiquetas pesquisáveis 
instantaneamente.

Guia de Introdução 
O Microsoft OneNote 2013 tem um aspeto diferente das versões anteriores,  
pelo que criámos este guia para o ajudar a minimizar a curva de aprendizagem.

 
Escrever à mão, fazer desenhos 
e esboços 
Tire notas com a sua própria letra 
num PC com toque.



Guardar as suas notas na nuvem 
 
 
Se estiver a utilizar o OneNote pela primeira vez, ser-lhe-á pedido que estabeleça 
ligação à nuvem, onde o OneNote vai criar o seu primeiro bloco de notas. Pode 
utilizar a sua conta Microsoft (por exemplo, MSN, Hotmail ou Messenger) com o 
OneNote. Caso ainda não tenha uma conta, pode criar uma gratuitamente. 
 

O que aconteceu ao separador 
Partilhar? 
 
 
Se estiver a atualizar para o OneNote 2013 a partir de uma versão anterior, 
é provável que tenha, pelo menos, um bloco de notas armazenado no seu 
computador. Pode colocar estas notas online facilmente, para que possa aceder às 
mesmas em qualquer local. Para começar, clique em Ficheiro > Partilhar. 

Guardar os seus blocos de notas na nuvem significa que pode aceder aos mesmos 
a partir de qualquer local, como um outro computador que utilize, o seu telemóvel, 
um tablet ou até um browser. 

 
O OneDrive é a melhor e mais prática opção para as suas notas pessoais. Se estiver 
a trabalhar numa organização que utiliza o SharePoint para colaborar online, pode 
clicar no botão Adicionar um Local neste ecrã para configurar a sua conta atual 
do SharePoint. 
 
Os blocos de notas do OneNote que armazenar online são privados, a não ser que 
conceda permissão para que outras pessoas vejam as pastas nas quais os guardou.



Localizações de opções comuns 
Utilize a lista abaixo para localizar algumas das ferramentas e comandos mais comuns no OneNote 2013.

Para... Clique em... E depois procure...

Abrir, criar, partilhar, converter, exportar, enviar ou imprimir notas Ficheiro Na vista Backstage (clique nos comandos no painel esquerdo).

Aplicar formatação ao texto, aplicar etiquetas de notas e enviar páginas de blocos 
de notas por e-mail

Base Nos grupos Texto Básico, Estilos, Etiquetas e Correio Eletrónico.

Inserir tabelas, imagens, ligações, ficheiros, clips de áudio e vídeo ou aplicar 
modelos de páginas

Inserir Nos grupos Tabelas, Ficheiros, Imagens, Ligações, Gravação e Páginas.

Desenhar esboços ou formas, tirar notas com a sua caligrafia, personalizar canetas, 
rodar objetos ou converter tinta digital em texto

Desenhar Nos grupos Ferramentas, Formas e Editar.

Marcar notas como lidas ou não lidas, localizar notas por autor, ver versões e 
histórico de páginas ou esvaziar a Reciclagem do Bloco de Notas

Histórico Nos grupos Não Lido, Autores e Histórico.

Verificar a ortografia, fazer pesquisas online, traduzir texto, proteger notas com 
palavra-passe ou tirar notas ligadas

Rever Nos grupos Ortografia, Idioma, Secção e Notas.

Maximizar o espaço no ecrã, ativar ou desativar linhas da régua e títulos de 
páginas, definir margens das páginas, ampliar páginas ou criar Notas Rápidas

Ver Nos grupos Vistas, Configurar Página, Zoom e Janela.



Poupe tempo com os modelos 
 
 
Os modelos do OneNote conferem um aspeto consistente às páginas do seu bloco 
de notas ao aplicar fundos coloridos e decorativos. Os modelos também o ajudam 
a poupar tempo ao adicionar conteúdo funcional às páginas, como listas de tarefas, 
calendários, planeadores e formulários que pode preencher ou personalizar.

Onde está o botão Guardar? 
 
 
O OneNote não tem um comando Guardar, uma vez que guarda tudo 
automaticamente enquanto trabalha (independentemente do tamanho das 
alterações). Desta forma, pode concentrar-se nos seus pensamentos e ideias em vez 
dos ficheiros do computador.

Exporte notas sempre 
que precisar 
 
 
Caso precise de enviar um instantâneo de uma página de notas (ou uma secção ou 
bloco de notas inteiro) a alguém que não tem o OneNote, pode exportar facilmente 
um instantâneo estático dessas notas ao clicar em Ficheiro > Exportar e, em 
seguida, selecionar o formato pretendido. 
 

Pode navegar pela coleção de modelos 
incorporada ao clicar em Inserir > Modelos de 
Página. 
 
No painel de tarefas Modelos, clique para 
expandir qualquer uma das categorias e, em 
seguida, clique no nome de cada modelo para 
o ver. Quando encontrar um modelo que lhe 
agrade, pode começar a tirar notas na respetiva 
página. 
 
Pode personalizar todos os modelos 
incorporados para os adaptar às suas 
necessidades ou transferir mais modelos 
gratuitos ao visitar o Web site do OneNote 
em Office.com. 
 
Se preferir, pode também criar designs de 
modelo a partir de qualquer uma das páginas 
do seu bloco de notas.



Capture itens com os Recortes 
de Ecrã 
 
 
Uma forma simples de adicionar 
conteúdo ao OneNote consiste 
em inserir um recorte de ecrã, 
o que lhe permite capturar 
qualquer item no ecrã do 
computador, de modo a que 
possa incluí-lo nas suas notas.

Conheça a nova ferramenta 
Enviar para o OneNote 
 
 
No teclado, mantenha premida a tecla Windows e, em seguida, prima a tecla N 
para executar a ferramenta Enviar para o OneNote melhorada, que torna mais fácil 
do que nunca importar informações aleatórias de outros programas e ficheiros para 
as suas notas. 

Comece por trazer para primeiro plano aquilo que pretende capturar como, por 
exemplo, um itinerário de viagem no Internet Explorer ou um gráfico numa folha 
de cálculo do Excel. 
 
Mude para o OneNote e, em seguida, clique em Inserir > Recorte de Ecrã. Assim 
que o ecrã ficar esbatido e o OneNote desaparecer, arraste a seleção por cima do 
item que pretende capturar. 
 
Ao soltar o botão do rato, uma imagem da área do ecrã que selecionou é enviada 
para o OneNote, onde pode movê-la ou redimensioná-la, de modo a dar-lhe o 
aspeto que pretende que tenha nas suas notas. 

 
Aqui, pode criar um recorte de ecrã sem alternar entre aplicações, importar páginas 
Web ou documentos inteiros para as suas notas ou criar notas autocolantes rápidas 
que se tornam automaticamente parte do seu bloco de notas. 
 
Pode clicar nos botões dos comandos na ferramenta Enviar para o OneNote ou 
utilizar os atalhos de teclado adicionais que são apresentados entre parênteses 
junto a cada comando (por exemplo, prima S para tirar um recorte de ecrã). 
 
A utilização da ferramenta Enviar para o OneNote é opcional, o que significa 
que pode mantê-la em execução enquanto está a trabalhar num projeto de 
investigação e, em seguida, desativá-la quando já não precisar dela.



Como trabalhar com pessoas que não têm 
o OneNote 2013 
Eis alguns aspetos a ter em conta ao partilhar ou trocar ficheiros com pessoas que utilizam uma 
versão anterior do OneNote.

No OneNote 2013... O que acontece? O que devo fazer?

Abre um bloco de notas 
que foi criado com o 
OneNote 2007.

O bloco de notas é aberto no OneNote 2013, mas verá a 
mensagem [Modo de Compatibilidade] na barra de título. 
Esta mensagem informa-o que o bloco denotas está atualmente 
guardado no formato de ficheiro antigo, que não reconhece 
funcionalidades mais recentes como equações matemáticas, notas 
ligadas, subpáginas com vários níveis, controlo de versões e a 
Reciclagem do Bloco de Notas. 
 
Caso pretenda utilizar todas as funcionalidades disponíveis 
disponibilizadas pelo OneNote 2013, terá de converter o bloco de 
notas para o formato de ficheiro mais recente.

Antes de converter um bloco de notas antigo para o formato de ficheiro 
mais recente, considere se precisa de colaborar com pessoas que ainda 
utilizam o OneNote 2007. Se a resposta for sim, deverá continuar a 
trabalhar no Modo de Compatibilidade. 
 
Se nenhuma das pessoas com quem partilha notas utilizar o 
OneNote 2007, recomendamos que converta o bloco de notas para o 
formato mais recente. Para tal, clique em Ficheiro > Informações e, em 
seguida, clique no botão Definições do bloco de notas que pretende 
converter. Clique em Propriedades e, em seguida, clique em Converter 
para o 2010-2013.

Abre um bloco de notas 
que foi criado com o 
OneNote 2010.

O bloco de notas é aberto no OneNote 2013 sem limitações de 
funcionalidades.

Não é necessário converter o formato de ficheiro. Os blocos de notas 
criados nos formatos do OneNote 2010 e OneNote 2013 podem ser 
partilhados e utilizados em conjunto sem ter de os converter.

Converte o bloco de 
notas para o formato do 
OneNote 2007.

Alterar a versão de um bloco de notas para o OneNote 2007 
desativa as funcionalidades mais recentes disponíveis no 
OneNote 2013 (incluindo equações matemáticas, notas ligadas, 
subpáginas com vários níveis, controlo de versões e a Reciclagem 
do Bloco de Notas). No entanto, fazê-lo vai tornar o bloco de 
notas compatível para partilhar com outras pessoas que ainda 
utilizam o OneNote 2007.

Após converter um bloco de notas do OneNote 2013 para o formato do 
OneNote 2007 mais antigo, certifique-se de que inspeciona as páginas nas 
quais poderá ter utilizado funcionalidades mais recentes, como equações 
matemáticas, notas ligadas e subpáginas com vários níveis. O conteúdo 
criado por funcionalidades mais recentes poderá não ser visível ou editável 
quando o bloco de notas for convertido para o formato do OneNote 2007.


