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Introdução
Como entrar, criar uma classe e adicionar alunos à sua classe



Office.com

Saiba mais sobre como se 

inscrever.

https://www.office.com/?omkt=pt-BR
https://www.microsoft.com/pt-br/education/default.aspx


obter mais ajuda aqui

1. Selecione       Equipes na barra de 

aplicativo.

https://support.office.com/pt-br/article/criar-uma-equipe-de-classe-no-microsoft-teams-fae422eb-58b7-4431-9ff2-a4b9b6ae7c5b?ui=pt-BR&rs=pt-BR&ad=BR
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Organize-se
Localize e organize conversas, arquivos, atribuições e anotações em suas equipes de classe





1. Para adicionar um canal, selecione Mais opções    

ao lado do nome da sua equipe de classe, e então 

Adicionar canal.
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Comunique-se
Enviar mensagens no Teams e reunir-se virtualmente com seus alunos











Use reuniões em equipes para agendar apresentações 

virtuais e discussões para toda a sua classe.

1. Selecione Calendário      .    

2. Selecione Nova reunião.

3. Forneça um título para a reunião e escolha uma data e 

hora. Você também pode decidir se deseja que a reunião 

ocorra novamente a cada dia ou semana. Adicione mais 

detalhes.

4. Selecione Adicionar canal para ver uma lista das suas 

equipes de classe e seus canais e, em seguida, escolha 

um canal para se encontrar.



5. Agora reserve um tempo para avaliar a reunião. 

Quando terminar, clique em Enviar. Isso adiciona a 

reunião ao seu calendário, bem como aos 

calendários dos seus alunos.

práticas 

recomendadas para as reuniões de classe

manter a segurança durante as reuniões com os 

alunos

https://support.office.com/pt-br/article/criando-participando-e-executando-reuni%c3%b5es-utilizando-o-teams-para-aprendizagem-remota-788d730f-2c7e-4761-a059-c9b3fe87adf7?ui=pt-BR&rs=pt-BR&ad=BR
https://support.office.com/pt-br/article/mantendo-os-alunos-seguros-ao-usar-reuni%c3%b5es-no-teams-para-aprendizado-%c3%a0-dist%c3%a2ncia-f00fa399-0473-4d31-ab72-644c137e11c8?ui=pt-BR&rs=pt-BR&ad=BR


Use o vídeo ou chat de áudio em equipes para reunir-se com 

seus alunos em grupos ou um a um.

1. Selecione Novo chat      .

2. Na caixa Para digite um ou mais nomes de alunos.

3. Selecione Chamada de vídeo para atender por vídeo 

ou Chamada de voz     se preferir usar somente áudio.

Você também pode se reunir com os alunos de um chat 

existente.

1. Selecione Chat na barra do aplicativo e, em seguida, 

escolha o chat no qual deseja encontrar.

2. Selecione Chamada de vídeo     ou Chamada de voz     

para iniciar uma reunião com esse aluno ou grupo de alunos.



Participe de uma reunião que você agendou ou que 

outra pessoa tenha convidado você.

1. Selecione Calendário       e navegue até a reunião 

que você deseja participar.

2. Abra a reunião e selecione Ingressar.

3. Confira a entrada de áudio e vídeo, ligue a câmera e 

desative o mudo do microfone para ser ouvido. 

Selecione Ingressar agora para entrar na reunião.



Ativar e desativar o mudo do 

microfone.

Compartilhar sua tela ou um documento. Acesse controles de chamada adicionais. 

Inicie uma gravação da reunião, altere as 

configurações do dispositivo e muito mais.

Adicione participantes à reunião.

Sair da reunião. A reunião 

continuará mesmo depois que 

você sair.

Ativar e desativar o vídeo.

Envie mensagens de chat, 

compartilhe links, adicione um 

arquivo e muito mais. Os 

recursos compartilhados estarão 

disponíveis após a reunião.

gerenciar as 

funções da reunião, a 

participação dos alunos

mantendo a segurança 

durante as reuniões com 

os alunos

https://support.office.com/pt-br/article/criando-participando-e-executando-reuni%c3%b5es-utilizando-o-teams-para-aprendizagem-remota-788d730f-2c7e-4761-a059-c9b3fe87adf7?ui=pt-BR&rs=pt-BR&ad=BR
https://support.office.com/pt-br/article/mantendo-os-alunos-seguros-ao-usar-reuni%c3%b5es-no-teams-para-aprendizado-%c3%a0-dist%c3%a2ncia-f00fa399-0473-4d31-ab72-644c137e11c8?ui=pt-BR&rs=pt-BR&ad=BR
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Compartilhe e organize 
conteúdo
Compartilhe arquivos em conversas e use a guia Arquivos para controlá-los



documentos do Microsoft Office

https://support.office.com/pt-br/article/%c3%b3timas-maneiras-de-trabalhar-com-o-office-6fe70269-b9a4-4ef0-a96e-7a5858b3bd5a?ui=pt-BR&rs=pt-BR&ad=BR
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Tarefas e notas
Criar tarefas, dar nota e acompanhar o andamento do aluno, tudo isso a partir do Teams.





várias classes alunos individuais

rubrica de avaliação

categoria

Leia mais instruções detalhadas 

https://support.office.com/pt-br/article/atribuir-trabalho-a-v%c3%a1rias-classes-de-uma-vez-e7d4eb6d-f2d8-486f-b412-69789bd9d009?ui=pt-BR&rs=pt-BR&ad=BR
https://support.office.com/pt-br/article/atribuir-trabalho-a-alunos-individuais-37809738-57e6-4176-86c5-751adfe0e03a?ui=pt-BR&rs=pt-BR&ad=BR
https://support.office.com/pt-br/article/criar-e-gerenciar-reutiliz%c3%a1veis-de-grada%c3%a7%c3%a3o-no-microsoft-teams-68292a5f-f582-4a41-8ba3-8c96288ec5ca?ui=pt-BR&rs=pt-BR&ad=BR
https://support.office.com/pt-br/article/adicionar-uma-categoria-a-uma-tarefa-0badfcfb-51f8-4dec-b278-358dfaea2983?ui=pt-BR&rs=pt-BR&ad=BR
https://support.microsoft.com/pt-br/office/microsoft-teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-b6401abea114?ui=pt-br&rs=pt-br&ad=br










guia Notas 

revisando trabalho dos alunos

https://support.office.com/pt-br/article/acompanhar-o-andamento-do-aluno-na-guia-notas-bc76ffde-bbf7-4db6-b443-735a07e32de0?ui=pt-BR&rs=pt-BR&ad=BR
https://support.office.com/pt-br/article/avalie-devolva-e-entregue-tarefas-usando-o-ciclo-de-coment%c3%a1rios-63e5efdd-be09-47f0-87ea-e8e4bcb45aa4?ui=pt-BR&rs=pt-BR&ad=BR
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Bloco de Anotações de 
Classe no Teams
Use o Bloco de Anotações de classe da sua equipe de classe para mais trabalhos, atividades e 

colaboração.



Uso do Bloco de Anotações de 

Classe no Teams

https://support.microsoft.com/pt-br/office/usar-o-bloco-de-anota%c3%a7%c3%b5es-de-classe-do-onenote-no-teams-bd77f11f-27cd-4d41-bfbd-2b11799f1440?ui=pt-br&rs=pt-br&ad=br


Mais recursos
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Centro de Ajuda Educacional

support.office.com/education

Microsoft Educator Center

education.microsoft.com

Precisa de ajuda para o Teams imediatamente?

https://support.office.com/pt-br/education
https://education.microsoft.com/pt-br

