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• É um espaço online para sua sala de aula em tempo real; 

• Na sala de aula você encontra uma EQUIPE para cada 
turma; 

• Dentro de cada EQUIPE são criados os CANAIS; 

• Cada CANAL possui as guias POSTAGENS e ARQUIVOS 
para organização das conversas e materiais de aula. 

 

 

 

 



• São os grupos que se referem às turmas nas quais o 
professor atua; 

• As EQUIPES são compostas por todos os professores e 
alunos da referida turma; 

• Todas as EQUIPES possuem um CANAL GERAL 
automático, que pode funcionar como um mural da 
turma. 

 

 

 

EQUIPES 



• Uma forma de organizar as EQUIPES em categorias, 
tópicos ou temas; 

• Neste caso, os CANAIS criados são as disciplinas 
referentes às turmas; 

• Cada professor deverá postar seus materiais no CANAL 
referente a sua disciplina. 

OBS: É possível postar no CANAL GERAL, entretanto não é o ideal para 
efeito de organização da EQUIPE. 

CANAIS 



Ao fazer login o professor visualizará suas EQUIPES 

Clicando em uma EQUIPE visualizará os CANAIS e demais 
recursos 



• Todos os CANAIS possuem a Guia POSTAGENS, que 
funciona como o mural do CANAL; 

• Todo documento compartilhado no espaço de 
POSTAGENS é automaticamente salvo na guia 
ARQUIVOS; 

• Para marcar quem deverá ler a mensagem, digite @ e 
selecione os nomes. É possível selecionar toda a equipe. 
Todos que forem marcados receberão uma notificação 
para acesso à mensagem. 



 

1- Formatar 

2- Anexar 

3- Emoji 

4- GIF 

5- Figurinha 

6- Stream 

7-  Praise (Elogio) 

8- Mais  

(Para inserir mais 
recursos ) 

  1         2       3       4       5        6        7       8         



• Arquivos adicionados nesta pasta poderão ser editados 
pelos alunos; 

• É possível fazer upload de arquivos do seu computador 
para a pasta ARQUIVOS. 



• É possível criar documentos 
editáveis utilizando os 
aplicativos Office: Word, 
Excel, Power Point, etc. 

 

– Os arquivos criados nestes 
aplicativos serão documentos 
compartilhados e poderão ser 
editados por todos ao mesmo 
tempo.  

 



• A Microsoft disponibiliza via Teams uma diversidade 
de Aplicativos que podem ser associados aos seus 
Canais; 

• Os Aplicativos são independentes do Teams e, 
portanto, cada um tem seu funcionamento próprio. 

 



• O ANÚNCIO é uma forma de fazer uma declaração 
visualmente impactante na guia POSTAGENS: 

– Clique para iniciar uma nova conversa e acesse 
Formatar 

 



• Escolha a opção ANÚNCIO; 

• Digite um título e um subtítulo para a sua postagem.  



• Selecione uma Tela de Fundo; 

• Você pode carregar uma imagem do seu computador ou 
escolher um modelo do Teams. 



• Espaço para conversas, comunicados e perguntas com 
pessoas em particular; 

• Um novo CHAT pode ser criado clicando no ícone       no 
topo da página; 

• Escolha a(s) pessoa(s) com quem deseja se comunicar e 
inicie  a conversa. 



• No ícone CHAT é possível iniciar um Chat, selecionar 
grupo existente e adicionar contato ao grupo. Assim 
como renomear ou excluir um grupo.  

 



• Na Guia ARQUIVOS do CANAL GERAL é criada 
automaticamente uma pasta chamada MATERIAIS DE 
AULA, onde os professores poderão carregar seus 
arquivos; 

• Os arquivos armazenados nesta pasta não podem ser 
editados por alunos. 

 

OBS: Materiais que não devem ser editados pelos alunos não 
devem ser adicionados na guia POSTAGENS. 

 



• Cada EQUIPE tem disponível um BLOCO DE ANOTAÇÕES 
que pode ser configurado; 

• Ao configurar será criado um BLOCO DE ANOTAÇÕES da 
turma; 

• Cada bloco de anotações é organizado em três partes:  

 Blocos de Anotações do Aluno  

Biblioteca de Conteúdo  

Espaço de Colaboração 



• Blocos de Anotações do Aluno — espaço compartilhado 
entre o professor e cada um dos alunos. Os professores 
acessam os blocos de anotações de todos os alunos, mas 
cada aluno só pode ver o próprio bloco.  

• Biblioteca de Conteúdo — professores compartilham 
folhetos com os alunos , que só podem ler; 

• Espaço de Colaboração — todos os membros da classe 
compartilham, organizam e colaboram.  



• Nesta guia o professor pode atribuir tarefas aos alunos de 
forma coletiva ou individual; 

• Para criar uma TAREFA, clique no CANAL GERAL e escolha a 
Guia TAREFAS. 

 



• Clique na opção CRIAR / Tarefa; 

• Preencha: título, instruções para a realização da TAREFA, 
pontos que serão atribuídos, turma, alunos, data e hora 
para entrega e o CANAL em que a TAREFA será postada; 

• Em seguida clique em ATRIBUIR. 
 

OBS1: Adicionar uma Categoria ajudará na localização da TAREFA;  

OBS2: Você pode anexar Material de Apoio em:     Adicionar 
recursos. 



• Para visualizar a TAREFA atribuída, basta clicar no seu 
CANAL e abrir a TAREFA clicando no botão                   

• Abrirá a tela com o status da tarefa por aluno; 

 

 



• Você poderá avaliar as TAREFAS 
individualmente, clicando em cada 
aluno; 

• A avaliação poderá ser feita através da 
postagem de comentários e atribuição 
de nota; 

• Ao clicar em Devolver o aluno 
receberá sua avaliação. 

 



• Ao clicar em            no canto superior direito, uma 
chamada de vídeo será iniciada imediatamente; 

• Para agendar uma reunião, você deverá clicar na opção 
Calendário, na barra lateral esquerda; 

• Preencha os campos solicitados para agendar sua reunião; 

• Poste no mural da turma um aviso para os alunos sobre a 
reunião agendada. 

 

 

 

 





• Fazendo uma lista de presença: 
- Acesse office.com 

Clique em Entrar 
e faça login com 

o seu e-mail 
institucional. 



Na barra lateral esquerda acesse o Forms. 
             Em seguida, clique em Novo Formulário. 



Clique em Adicionar Novo e selecione o botão Opção 



• Preencha o campo de título da lista; 
• Em Opção 1 escreva PRESENTE; 
• Exclua a Opção 2, clicando na lixeira. 
 

Seu formulário está criado. 



• Retorne ao Teams e no seu canal clique na Guia + selecione 
o Forms e escolha a opção Adicionar um formulário 
existente. 

Selecione a lista 
que você criou, 
marque a opção 
Coletar respostas 

e  clique em 
Salvar. 



• Para visualizar as respostas escolha a opção 
Mostrar resultados. 



• Escolha Exibir resultados ou Abrir no Excel para ter 
acesso às respostas. 
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