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• O que é?

Microsoft Teams é uma plataforma unificada de 

comunicação e colaboração que combina 

mensagens, armazenamento de arquivos 

(incluindo colaboração em arquivos) e distribuição 

e avaliação de tarefas.



• Quem tem acesso?

Alunos, professores e demais funcionários têm 

acesso ao Microsoft Teams, através da conta 

Microsoft fornecida pelo colégio.



• Como acessar?
1. Através do site do Colégio - www.saoluis.org

Clique em CSL DIGITAL

http://www.saoluis.org/


Para ter acesso a todos 
aplicativos clique em Office 365

Ou se preferir acessar direto 
clique tem Teams



• Como acessar?
2. Através do site do Office - office.com

https://www.office.com/


O Teams 

estará 

disponível 

na lista de 

aplicativos.



• Como acessar?
3. Teams - teams.microsoft.com

teams.microsoft.com


• Como acessar?

Através do aplicativo para dispositivos móveis:

Android - https://aka.ms/androidteams

iOS - https://aka.ms/iosteams

https://aka.ms/androidteams
https://aka.ms/iosteams


Como entrar em uma 
videoconferência no TEAMS



1. No horário da aula acesse teu ano/série e turma em Equipes (1), depois o 

Canal (2) da matéria (canais disponíveis a partir do 6º ano) e então clique em 

Ingressar (3). Note que os canais que tiverem uma reunião ativa aparecerá 

uma câmera na linha do nome do canal. Caso não encontre um canal 

específico verifique se não está em canais ocultos (4).
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2. Ao clicar em “Ingressar”, você poderá selecionar as configurações de 

entrada: recomendamos que entre com Áudio do computador e com o 

microfone e a câmera desabilitados. Após desabilitar o microfone e a câmera, 

clique em “Ingressar agora”.



3. Após entrar na videoconferência, você terá acesso à seguinte barra de 

ferramentas:

Mostrar/Ocultar
Participantes

Mostrar/Ocultar
Conversa

Erguer/Baixar
a mão

Sair da chamada

Ativar/Desativar
Câmera

Compartilhar
a telaAtivar/Desativar

Microfone



Boas Práticas de uso



• Use o bom senso: você estará em uma 

videoconferência com todos os alunos da sua turma.

• Mantenha seu microfone sempre desativado.

• Comunique-se com o/a professor/a através do recurso 

de conversa da videoconferência.




