No MOOsaico, podes praticar e aperfeiçoar as técnicas de programação e o
domínio da(s) língua(s) estrangeira(s) que tens aprendido nas aulas.
No MOOsaico, podes realizar os trabalhos que os outros realizam no IRC.
No MOOsaico podes participar em fóruns públicos sobre os mais diversos
temas da actualidade.
No MOOsaico podes pensar por ti próprio(a).
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4. Quando te aparecer a imagem acima reproduzida, escreve: co guest
5. Para veres quem está ligado, usa o comando who
Para olhares em volta, look
Para falares com alguém na mesma sala que tu, say <texto>
Para falares com alguém que esteja noutra sala, page <nome> <texto>
Para registares a tua personagem (nick), @request for
Dica muito útil: usa / abusa do comando help / ajuda
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3. Escreve: telnet moo.di.uminho.pt 7777

4. Escreve: telnet moo.di.uminho.pt 7777

* Se não conseguires aceder, pede ajuda aos funcionários ou pede o livro de reclamações do estabelecimento.

2. Se usas Windows, vai a: Iniciar > Executar/Run
Se usas outro sistema operativo, abre a linha de comandos.

tu podes entrar:

3. Se usas Windows, vai a: Iniciar > Executar/Run
Se usas outro sistema operativo, abre a linha de comandos.

Como

1. Liga-te à Internet de qualquer parte do mundo.

tu podes entrar:

telnet://moo.di.uminho.pt:7777

2. Liga-te à Internet de qualquer parte do mundo.

Como

telnet://moo.di.uminho.pt:7777

