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1.Introdução 

O Skype é um software da Microsoft, gratuito, que permite que as pessoas se              

comuniquem pela Internet através de conexões de voz e vídeo com o mundo           

todo.  Possui versões para PC (Windows e Linux) e celular (Android e IOS) que permite              

estabelecer conversas entre contatos que se adicionaram mutuamente. 

Foi criado por Janus Friis e Niklas Zennstrom. O Skype foi lançado no ano de            

2003. Em 2005 foi vendido para a empresa eBay e pertence, desde maio de 2011,             

à Microsoft. 

Atualmente, é o aplicativo para computadores mais famoso do mercado e possui            

cerca de 560 milhões de usuários espalhados pelo mundo. 
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2.Instalando o Skype 

Para instalar o Skype no seu computador, acesse “skype.com” e baixe o            

instalador do Skype compatível com o seu sistema operacional. Caso você use o             

Windows 10, pode instalar a versão do Skype disponível em “store.microsoft.com”.           

Abra o instalador e siga as instruções de instalação. O Skype também possui versão              

oficial para sistemas “Linux” em todas as versões (Debian, Mint, Elementary, Deepin e             

etc). 

          

O Skype também está disponível para celulares, seja na versão Android ou IOS.             

Para instalar a versão do Skype no seu celular basta ir até a sua loja de aplicativos,                 

pesquisar por “Skype” e iniciar o seu download. 

     

Não é obrigatória a instalação do Skype para uso, você pode acessá-lo online ou              

pode também apenas criar uma reunião através do link: https://www.skype.com/. 

https://www.skype.com/
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3.Acessando o Skype 

Após ser instalado, conforme o passo a passo, você deverá clicar na opção             

“Abrir”, clicar em “Vamos lá” e “Entrar ou criar”.                                        

            

 

Para quem já tem uma conta registrada, basta preencher os campos com os seus              

dados e clicar em “Próximo”. Quem é novo no aplicativo deve clicar em “Crie uma               

conta!”, que aparece logo abaixo e preencher todos os dados que forem necessários. 
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Após fazer isso o aplicativo pedirá alguns acessos, como: contatos, áudio, tirar            

fotos e gravar vídeos, você pode permitir todos para melhor aproveitamento do            

aplicativo. 

 

4.Funções 

Depois de ter feito todos esses passos você já pode usufruir do aplicativo, podendo falar               

com seus amigos por “Chat” (bate-papo normal), “Chamadas” (podem ser de áudio ou             

de vídeo), poderá também agendar e realizar reuniões. Mostrarei algumas funções           

agora. 
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 Conforme a numeração na imagem acima darei algumas informações sobre cada           

ícone. 

Número 1: neste ícone aparecerá, suas novas menções, reações citações, entre           

outras... 

Número 2: aqui você poderá ver algumas configurações do seu perfil, e do             

aplicativo em si, como a aparência de suas notificações, informações da sua conta,             

senhas e algumas outras coisas. 

Número 3: no terceiro ícone, você pode agendar reuniões, onde você deve            

informar sobre o que se trata a reunião, agendar a data, convidar pessoas que estão em                

seus contatos e compartilhar o link da reunião. Importante ressaltar que os outros             

participantes da reunião não precisarão ter o aplicativo do Skype instalado, basta acessar             

o link que direciona o participante diretamente para a reunião. 

Número 4: esta opção serve para você pesquisar por pessoas com quem gostaria             

de conversar, basta inserir o nome o qual deseja. 

Número 5: aqui é apenas algumas configurações rápidas, como a classificação           

de suas notificações (recentes, não lidos, ativos, ...).    

Número 6: “Chats” são as suas conversas com outras pessoas, ao abrir o Skype              

ele já vai estar nesta opção. 

Número 7: por meio desta opção você pode acessar suas chamadas recentes,            

sugeridas, e os seus contatos, onde poderá realizar novas chamadas. 

Número 8: neste ícone aparecerão todos os contatos que você possui, onde            

poderá também convidar pessoas a participarem do Skype.  

Número 9: na última, e não tão menos importante opção, você terá uma aba              

mais completa, como: “reunião, novo chat em grupo, nova chamada, novo grupo            

moderado, nova conversa privada e também aparecerão todos os seu contatos aqui, pode             

se dizer que é uma aba que abrange a maioria das funções. 

 

5.Recuperação de senha 

Embora, que para muitos pareça ser mais fácil mudar de conta no skype cada              

vez que esquecer a senha, isso não é necessário, pois existe uma forma simples de               
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recuperar a sua conta do skype. Mostraremos agora um passo a passo simples de como               

resolver esse problema. 

1° Passo: você deve abrir o seu aplicativo do skype, quando for inserir a sua               

senha você deverá clicar em “Esqueceu a senha?”. 

 

2° Passo: escolha a forma a qual deseja receber o código de segurança, pode ser               

na conta de email cadastrado no seu skype, e clique em “Obter código”. 

 

3° Passo: se a opção escolhida for receber o código no email, você deve              

verificar a sua caixa de mensagens do email, pois a Microsoft enviará um código lá para                

você redefinir sua senha. 
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4° Passo: copie o código informado no email e cole-o ou digite-o no Skype,              

após isso clique em próximo. 

 

5° Passo: seu próximo e último passo, será inserir a sua nova senha de login no                

skype, você deve digitar a mesma senha nos dois espaços indicados e clicar em              

próximo. 

 

Assim você resolve o seu problema de senha perdida, e não precisará            

trocar sua conta do Skype novamente. 
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6.Conclusão 

O Skype é uma boa ferramenta para chamadas de voz, vídeo, bate-papo normal e              

principalmente para o agendamento de reuniões importantes. Com todas as suas funções            

disponíveis e de fácil utilização ele se torna um grande aliado de todos que têm               

necessidades, como: reuniões de trabalho, da faculdade ou até mesmo escola,  

Neste período de isolamento social, muitas pessoas precisam trabalhar ou estudar            

em suas casas e o uso do Skype aumentou muito, sendo uma ferramenta aliada para               

esses momentos de Home Office. 
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