
Guia Rápido
Microsoft Teams

Organizadores: 
Profa. Larissa de Souza Oliveira
Prof. André Roberto da Silva Pinto



E-mail institucional

• O que é? É o e-mail que você receberá em 
breve com o domínio @fatec.sp.gov.br 

• Como Funciona? É sua conta de e-mail oficial 
da Fatec, porém seu funcionamento é similar a 
qualquer outro e-mail.

• É o canal oficial de comunicação da Fatec.

• Você deverá usá-la para entrar no TEAMS e 
nos softwares gratuitos da Microsoft 
disponíveis para os alunos da FATEC.

Mais informações em: http://www.fatec.sp.gov.br/view/Default.aspx Para entrar no seu e-mail: 
http://www.outlook.office.com

http://www.fatec.sp.gov.br/view/Default.aspx
http://www.outlook.office.com/


Loja Microsoft - Softwares gratuitos

Acesse pelo email ou pelo link: http://www.fatec.sp.gov.br/view/Default.aspx

http://www.fatec.sp.gov.br/view/Default.aspx


Visão da página de softwares gratuitos



Acesso ao Teams Online: 
https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/microsoft-teams

Clique aqui

Insira seu
e-mail e senha

https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/microsoft-teams/free


Acesso ao Teams - APPs
Aplicativo para PC e aplicativo para Smartphone

Apps Gratuito

Acesse sua loja e faça o download



Como acessar a aula: O que é Equipe? 

No Teams, é o nome que se dá para as disciplinas. Exemplificando: se você está matriculado(a) em 7 
disciplinas, estará em 7 equipes.



Como acessar a aula: O que é Canal?
No Teams, o nome que se dá para cada dia de aula. É o lugar que você deve ir para assistir as aulas 

remotas. Cada canal terá uma reunião (aula) agendada para o respectivo dia de aula. 



Como acessar a aula: entrando em uma reunião.
Para entrar em uma reunião siga o passo a passo:
- Clique no canal do dia;
- Clique na reunião agendada pelo professor;
- Clique em “Ingressar”.



Como acessar a aula: entrando em uma reunião.
Outra forma de entrar em uma reunião é acessá-la por meio do seu calendário

Clique na reunião. 
Clique em “ingressar”.



Chat
Espaço para enviar/receber mensagens. Também pode ser utilizado para conversas e trabalhos em grupos.

Para iniciar uma nova 
conversa, clique em uma 
das duas opções.



Tarefas 
Lugar em que são disponibilizadas atividades. Neste espaço você pode verificar as tarefas que já foram 

entregues e as que ainda estão em aberto. Basta clicar em na disciplina (equipe).

Para verificar suas 
tarefas clique em uma 
das disciplinas (equipes)



Enviando uma tarefa 
Selecionada a disciplina, abra a tarefa, leia as instruções, suba seu arquivo e clique em “Entregar”

Certifique-se de 
clicar no botão
“Entregar”

Faça o upload do 
seu arquivo aqui



Enviando uma tarefa: confirmando a entrega



Microsoft Forms – Questionários: outra forma 
de realizar atividades

Clique para abrir
o questionário



Visualização do questionário 


