TUTORIAL TEAMS-MICROSOFT - ESCOLA VIVER - VERSÃO 25/01/21

TUTORIAL PARA ACESSO AO MICROSOFT365- TEAMS
A Escola Viver contratou a implantação da plataforma do Microsoft365 para todos os alunos visando a
utilização dos recursos para possibilitar também a realização de diversas atividades inclusive videoaulas.
Com o e-mail/usuário do aluno e senha inicial, que deverá ser alterada no primeiro acesso utilizando-se 8
caracteres, número e letras, siga com atenção as orientações a seguir.
1

No navegador de internet, em seu PC/notebook, acesse o endereço
https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365


2

Clique sobre o boneco circular localizado no canto superior direito da tela.

Informe seu usuário e senha .



Serão apresentados na tela algumas informações e diversos aplicativos que fazem parte do
Microsoft365

3
Selecione o TEAMS , clicando sobre o ícone e na seqüência opte por baixar e instalar o
aplicativo em seu PC , ( com acesso a internet ), ou notebook , pois na opção aplicativo web
existente os recursos são limitados.
O aplicativo TEAMS pode ser instalado em seu celular, entretanto algumas tarefas podem ser
de difícil visualização em telas pequenas, motivo pelo qual recomendamos o acesso através de
dispositivos com display de vídeo maiores ( PC , Notebook, Tablet )


TEAMS É uma plataforma unificada de comunicação e colaboração que combina bate-papo,
videoconferências, armazenamento de arquivos e integração de aplicativos possibilitando aulas
interativas.

4

Após a instalação, clique sobre o ícone

criado em sua área de trabalho.

5
Clique sobre a Turma/equipe e será direcionado para “ Sala de Aula “, onde poderá interagir com
outros alunos e com o professor através de chat , vídeo e outras ferramentas.


Cada turma tem pastas com as disciplinas ( canais ) para melhor controle e acompanhamento


Quando houver chamada para vídeo aula iniciada pelo professor, no horário agendado, haverá o
ícone da câmera ao lado do canal Geral


Na parte inferior há também o ícone para iniciar chamada de vídeo .
( Tela do PC )

( Aplicativo celular )

Clique em Ingressar agora



Será apresentada a tela com letras dos nomes representando os usuários na reunião/vídeo-aula


Atenção : O ALUNO deve manter vídeo(câmera) e áudio(microfone) desativados para não
gerar ruídos e distração aos demais presentes.

Ativar somente quando autorizado pelo professor para perguntas e desativar assim que falar para
manter a qualidade de som para todos os presentes.
6
O professor irá conduzir as atividades, promovendo de forma didática a interatividade entre os
alunos, tratando conteúdos, esclarecendo dúvidas, com participação ativa dos alunos.



Os dias/horários das aulas seguirão cronograma a ser divulgado pela Escola.

IMPORTANTE: Ao finalizar qualquer função não selecione a opção < Sair da equipe >, pois assim será
excluído da turma, sendo necessária nova inclusão pelo administrador.



Para fechar o aplicativo clicar em “ X” no canto superior da tela.

7


Na opção ajuda você poderá conhecer todos os recursos disponíveis.
Acesse : Tópicos , Treinamento e Novidades para aprimorar seu conhecimento.

Lembre-se de que no ambiente virtual cultivamos os importantes valores de nossa Escola:







Respeito às diferenças.
Solidariedade.
Integração e compartilhamento.
Responsabilidade individual e social.
Auto crítica e reconhecimento.

