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Como partilhar ficheiros através do WeTransfer?

Temos verificado que ao longo destes últimos dias, alguns professores têm solicitado trabalhos aos alunos,  
nomeadamente a criação de vídeos, como, por exemplo, apresentações orais para várias disciplinas. 

•	 Qual a dificuldade em fazer chegar estes trabalhos aos professores?  
Muitos alunos ainda desconhecem esta ferramenta e, por poder ser a primeira vez que a utilizam, 
partilhamos a informação “Como partilhar ficheiros através do WeTransfer?”. 
 
Alguns ficheiros multimédia são difíceis de enviar porque ocupam muito espaço.  
Assim, a solução é enviá-los (transferi-los) através do WeTransfer.

O WeTransfer é um serviço online de transferência de ficheiros e pastas que permite o envio de até 2 GB 
de informação, de forma simples e intuitiva.

 Cuidados de segurança! 
- Não é preciso criar conta no site ou inserir dados pessoais;  
- Evitar planos frontais na recolha de imagem; 
- Evitar introduzir elementos que vos permitam localizar. 

 
Principais orientações para o envio dos ficheiros recorrendo a esta ferramenta:

 1.º  Aceder à página www.wetransfer.com e clicar em Leve-me à versão gratuita.
   

        2.º Preencher corretamente os campos que surgem:
         - Endereço de e-mail válido do destinatário: (aqui, o e-mail do professor).
         - O teu endereço de e-mail válido.
         - Mensagem: Por exemplo “Apresentação do resumo de português”.
         - Adicionar o(s) ficheiro (s):  

   clicar em   e “carregar” o ficheiro que se pretende enviar, que deverá  
   estar guardado em alguma pasta no computador/tablet ou na galeria de  
   fotos ou imagens do tablet ou smartphone.

    Nota: Antes de iniciar o envio, podemos escolher o tipo de transferência, 
    clicando em . (sugerimos “Enviar transferência por email”)
    
         3.º Por fim, clicar em Transferir. 
    Importante: Receberás uma notificação no teu e-mail, assim que o professor transferir o teu ficheiro!
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