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E-mails Outlook como você NUNCA viu! 

Envio de e-mail com hora marcada 
 

1. Em um novo e-mail, acesse a guia Opções.  

 

2. Nesta guia, clique no botão Programar Entrega. 

3. No quadro Propriedades, opção Enviar a mensagem, indique dia e hora para o envio. 
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4. Clique em Fechar. 

5. Digite o texto do e-mail. 

 

6. Clique no botão Enviar. 
 

Pronto! Embora você já tenha clicado em Enviar, o e-mail fica na Caixa de Saída e só será 

enviado no dia e hora programados. 

 

COMENTÁRIO 1 Em uma empresa, o Outlook funciona com o Exchange. Dependendo da 

configuração do Exchange, você nem precisa estar com o Outlook aberto para que o e-

mail seja enviado no dia e hora programados. Faça um teste e veja como é a 

configuração em sua empresa. 
 

COMENTÁRIO 2 Um e-mail com hora marcada fica na Caixa de Saída até o momento 

programado para envio. Enquanto estiver nesta pasta, você ainda pode abrir o e-mail e 

fazer qualquer modificação necessária. Você pode até mesmo apagar o e-mail, se quiser.  
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Dividir a tela de mensagem 
 

Ao responder um e-mail com um histórico muito grande, é bastante desconfortável rolar a 

tela para cima e para baixo várias vezes durante a redação da mensagem. A solução é usar o 

recurso de divisão de janela. 

 

O Outlook tem o botão Dividir para 

esta tarefa, ele normalmente não 

aparece nas telas de redação de e-

mails. Nosso primeiro passo então 

será deixar este recurso sempre 

disponível. 

 

1. Comece a responder o e-mail 

desejado. 

2. Clique no botão Personalizar 

Barra de Ferramentas de 

Acesso Rápido no alto da tela. 

3. Como nenhuma das opções que 

aparece é a desejada, clique na penúltima, Mais Comandos. 

4. Clique na seta 

à direita da 

opção 

Comandos 

Mais Usados. 

5. Dentre as 

opções 

listadas, 

selecione 

Todos os 

Comandos. 
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6. Role para baixo até encontrar a opção Dividir e selecione-a. 

7. Clique no botão 

Adicionar para 

incluir este botão na 

Barra de 

Ferramentas de 

Acesso Rápido. 

COMENTÁRIO Embora 

você esteja 

colocando este 

botão enquanto um 

e-mail específico 

está sendo digitado, ele ficará permanentemente em todos os e-mails a responder daqui 

para frente. 

Pronto, 

agora que o 

botão está 

na barra de 

acesso 

rápido, é só 

usá-lo. 

8. Clique no 

botão 

Dividir para 

dividir na 

metade a 

tela de 

resposta do 

e-mail. 

Agora você 

pode digitar 

o texto 

desejado na parte superior do e-mail e rolar na parte inferior para conferir a mensagem 

que está respondendo. 

9. Para tirar a divisão, é só clicar no botão Dividir novamente (ou clicar duas vezes na linha 

divisória). 
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