Cinco passos para ativar sua conta de email
Com o Outlook Live, você agora tem à disposição um email com 10 GB de
capacidade armazenamento, protegido contra spam e vírus, integrado ao
Messenger e outros serviços na web que podem ajudá-lo a organizar seus
arquivos, fotos e contatos de amigos em um único lugar.

Para ativar sua conta de email, basta seguir estes passos:
1. Acesse o portal do Centro Paula Souza
(http://www.centropaulasouza.sp.gov.br/) e clique no link do Live@edu e MSDN
AA localizado à sua direita conforme a imagem abaixo:

2. Localizando o link para acesso
Você será direcionado a uma página onde terá mais detalhes sobre sua nova
ferramenta e deve clicar em “Web Mail – Ativação das contas e Acesso”:

Você encontrará esta página para digitar o endereço de email e senha que
recebeu de sua secretaria:

3. Inserindo informações de segurança
Será necessário inserir alguns dados para sua segurança: uma pergunta secreta
para receber o lembrete de senha em caso de esquecimento e um email
alternativo para ser comunicado. Inclua ainda os dados de sua região.

4. Finalizando a ativação de sua conta
No próximo passo, você deve preencher o ano de nascimento e poderá verificar
os termos de uso, assim como a política de privacidade que a Microsoft criou
para o serviço:

5. Selecione o idioma e fuso horário

Pronto!
Sua conta de email está pronta para utilização e divulgação aos seus contatos.
Como o Outlook Live é mais do que uma simples conta de email, confira alguns
dos recursos que estão à sua disposição:

Messenger O comunicador instantâneo mais popular do mundo está integrado à sua
caixa de entrada. Adicione seus contatos e fale com seus amigos de qualquer lugar sem
ter que instalar nada.

Calendário Utilize o calendário e tenha todos os seus compromissos organizados e
integrados ao seu email. Compartilhe calendários de prova, eventos, obtenha lembretes
de trabalhos e aniversários em um único lugar.

Contatos Sua agenda organizada e acessível de qualquer lugar. Junte todas as
informações de seus amigos em uma única página. Importe seus contatos do Outlook,
Hotmail, Gmail e Yahoo.

SkyDrive Esqueça seu pendrive, aqui você tem 25 GB grátis para guardar e acessar
todos os seus arquivos de onde estiver. Organize seus arquivos em pastas e escolha
quem poderá ver os resultados.

Acesse suas contas de outros provedores sem precisar sair do Outlook Live,
acesse pelo celular e explore as possibilidades que este novo serviço coloca
a sua disposição.
Consulte sua secretaria para saber mais detalhes e tirar suas dúvidas!

