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O Bloco de Anotações de Classe do OneNote é um bloco de 
anotações digital que serve para toda a classe armazenar 
textos, imagens, anotações à mão, anexos, links, gravações 
de voz, vídeos e muito mais.   
 

• Acesse a guia Anotações de Classe. 

 

 
 

• Clique no botão Mostrar Blocos de Anotações   

 

 



• Se você acessar o Bloco de Anotações pela Plataforma 
Teams, ele já aparecerá organizado em três partes:  
 

• Blocos de Anotações do Aluno — é um espaço 
particular compartilhado entre o professor e cada um 
dos alunos.  

• Biblioteca de Conteúdo — é um espaço somente de 
leitura em que os professores compartilham folhetos 
com os alunos.  

• Espaço de Colaboração — é um espaço em que todos os 
membros da classe compartilham, organizam e 
colaboram.  
 



• Além desses blocos o 
professor terá acesso aos 
blocos individuais de cada 
aluno de sua equipe. 

 

• O professor poderá criar 
novas seções ou novas 
páginas em seus blocos. 

 

 

 

 

 



• É possível adicionar 
quantas seções e 
quantas páginas 
desejar.  

 

• Também é possível 
excluir, mover ou 
renomear páginas e 
seções, clicando com o 
botão direito do mouse 
sobre o nome da 
página ou seção. 

 

 

 



Observe os recursos que o Bloco de Anotações oferece: 

• Guia Página Inicial: recursos de formatação 

 

 

 

 

 

Para saber mais sobre formatação acesse:  
http://bit.ly/Microsoft_OneNote_Formatação  
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Observe os recursos que o Bloco de Anotações oferece: 

• Guia Inserir: recursos que deseja adicionar ao documento 

 

 

 

 

Para saber mais sobre tabelas acesse: 
http://bit.ly/Microsoft_OneNote_Tabelas 

http://bit.ly/Microsoft_OneNote_Tabelas
http://bit.ly/Microsoft_OneNote_Tabelas
http://bit.ly/Microsoft_OneNote_Tabelas


• O recurso Matemática pode te ajudar a gerar um teste 
automaticamente 

 

 

 

 

Para saber mais sobre a função Matemática acesse: 
http://bit.ly/Microsoft_OneNote_Matemática  
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Guia Desenhar: recursos de desenho livre 



Observações importantes: 
 

• É possível escrever em qualquer parte da tela, clicando 
onde deseja escrever; 

• Você também pode arrastar seu texto para qualquer 
lugar da página; 

• Todas as alterações feitas em seus documentos são 
salvas automaticamente. 

 
Fonte:  
https://support.microsoft.com/pt-br/office/treinamento-em-
v%C3%ADdeo-do-onenote-1c983b65-42f6-42c1-ab61-
235aae5d0115  
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