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Primeiros passos com o Teams



Cenário & Desafios

A pandemia de COVID-19 nos impõe um cenário 
desafiador e incerto. 

A suspensão das atividades presenciais e a restrição de 
circulação são medidas que afetam sobremaneira o 
nosso setor. Os impactos são sentidos imediatamente 
tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto 
de vista social.

Essa crise não afeta apenas as instituições, mas todos 
os trabalhadores do setor, professores, estudantes e 
comunidades.

É o momento de reforçarmos os nossos laços e de nos 
ajudarmos mutuamente. Estamos à disposição para 
isso.

Introdução

Sobre o Microsoft Teams

O Microsoft Teams é a plataforma de teletrabalho e 
educação da Microsoft. A ideia foi incorporar em uma 
plataforma a possibilidade de gerenciar times (que
podemos traduzir por disciplinas) e suas atividades, 
inclusive as aulas remotas. 

O Teams é vendido apenas com o pacote Office. A 
ferramenta pode ser usada no modelo web, a partir de 
um navegador da internet (Chrome, Firefox, Safari ou 
Microsoft Edge, por exemplo).

E pode ser usada como um aplicativo, nos principais 
sistemas operacionais para desktop e para dispositivos 
móveis, como tablets e smartphones.

Como não é vendido separado, é preciso levar todo o 
pacote de aplicativos Microsoft. Se por um lado isso 
torna a ferramenta não muito barata, poder integrar 
com office, contatos, outlook pode ser bem prático.

Se você está aqui, talvez já adote o Microsoft Teams. 
Então, vamos lá?

Este documento é parte de uma série de conteúdos 
sobre tecnologias educacionais no Ensino Superior, 
especialmente aquelas que podem ajudar 
emergencialmente na manutenção do calendário 
acadêmico. 

Vamos abordar, aqui, os primeiros passos para usar o 
Microsoft Teams na oferta de aulas remotas. Um passo 
a passo rápido para quem vai começar a usar a 
ferramenta. 

Existem muitos tutoriais on-line, em formato de vídeo, 
inclusive, para quem desejar se aprofundar. É 
importante explorar as possibilidades do Microsoft 
Teams para que as aulas sejam interativas e 
significativas.

Conceito
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Neste tutorial vamos abordar 4 (quatro) principais 
atividades que fazemos com o Microsoft Teams. 

A primeira é a instalação do aplicativo ou o acesso ao 
site do Microsoft Teams. Vamos mostrar rapidamente 
a página inicial do Teams, em navegador da internet 
(sem necessidade de instalar um aplicativo).

Depois, vamos falar das principais configurações do 
time (disciplina) e das reuniões que permitem as aulas 
remotas. 

Instalação
Ou uso na web

Configurações
Da equipe

Reuniões
Com agendamento

Videochamadas
Principais funcionalidades

Teams em 4 passos
Introdução

O terceiro item, é sobre o início e a participação em 
reuniões (aulas). Com tudo configurado, podemos 
começar a videoconferência, propriamente.

Além de realizar as reuniões, considerando o pacote 
Microsoft, é possível usar o calendário para fazer 
agendamentos. Vamos apresentar uma ideia de como 
fazer isso. 

E, finalmente, durante a aula, devemos conhecer 
algumas possibilidades e ferramentas das reuniões.
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Para começar a usar o Microsoft Teams, você deve 
acessar o site teams.microsoft.com e fazer um login. 
Como já ressaltamos, é preciso ter uma senha na 
Microsoft com o pacote Office. 

Depois fazer o login, você deve acessar o aplicativo do 
Microsoft Teams pelo browser, ou fazer download no
próprio site do Teams.

Instalação ou uso on-line
Para começar a usar

Na tela abaixo, indicamos a página de entrada, com o 
login da Microsoft. Se você escolher usar o seu celular, 
basta fazer o download e instalação. 

Tem um link para a instalação dos aplicativos na 
própria página de entrada do Teams. Neste tutorial, 
vamos usar o aplicativo para internet, mas o uso pelo 
aplicativo baixado é semelhante.
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Captura de tela da página inicial do Microsoft Teams

Clique em entrar e use 
a sua senha Microsoft

Usuário microsoft

Avançar

Captura de tela da página de acesso ao Microsoft Teams



O Microsoft Teams funciona como equipes. Equipes, na 
ferramenta, é o que chamamos de disciplina na 
universidade. 

Existem diferentes tipos de equipe, um deles é a classe, 
que é um tipo de equipe educacional.

Configurações da equipe
Configurações

Depois de escolher o tipo de equipe, é preciso indicar 
os professores e estudantes dessa classe. E pronto!

Como professor, você adicionar materiais, criar tarefas 
e agendar aulas ao vivo (chamadas de reuniões. É 
possível adicionar diferentes disciplinas.

Captura da tela para ingressar ou criar equipe
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Você pode entrar 
em uma equipe

Você pode criar 
uma equipe

Captura da tela definir o tipo de equipe



Com suas classes configuradas, você pode realizar 
diferentes atividades com a sua turma. Desde propor 
projetos, atividades, avaliações.

Visão geral da equipe
Configurações

Pode controlar o calendários e as entregas, propor um
chat com os estudantes, controlar chamadas (reuniões 
e outros aplicativos.

Captura da tela das equipes (disciplinas)
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Menu lateral

Página de uma 
equipe (disciplina)

Captura da tela com a visão de uma disciplina

1



O agendamento de reuniões é feito com a ferramenta 
calendário que fica na lateral da disciplina 
(equipe/classe).

Ao criar um evento no calendário é possível agendar a 
reunião on-line ou começar uma reunião 
imediatamente. 

Agendamento de reuniões
Reuniões

No preenchimento dos campos de agendamento é 
possível indicar a data, horário, duração. 

Também é o momento de indicar os convidados 
obrigatórios do time, ou uma equipe inteira (todos os
participantes – professores e alunos – da disciplina.

Captura da tela das equipes (disciplinas)
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Ferramenta
calendário

Reunir agora

Agendar reunião 
ou evento ao vivo

Captura da tela das equipes (disciplinas)

Evento agendado 
no calendário



Caso seja o dia da sua reunião ou você. Tenha marcado 
uma reunião agora mesmo, você pode começar. A tela 
inicial permite algumas configurações básicas.

Início e participação
Configurações

Depois de passar por essa etapa, indicar se o vídeo e 
áudio estarão ligados, você pode clicar em “ingressar 
agora”.
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Botão para iniciar 
a reunião

Captura de tela para ingressar em uma reunião

Dê um nome para a reunião 
(ou aparecerá o nome 
atribuído no calendário).

Habilite e configure 
áudio, vídeo 

Configurar áudio e 
vídeo



Ótimo, vamos para a reunião. Com o Microsoft Teams
você pode começar um bate-papo em tempo real, 
compartilhar o vídeo, a tela e gerenciar contatos. 

Essas são as principais funcionalidades disponíveis na 
reunião com Microsoft Teams.

Principais funcionalidades
Funcionalidades

O bate-papo é bem parecido com o que conhecemos 
em aplicativos como whatsapp. Você pode compartilhar 
arquivos e fazer interações usando o bate-papo.

Se você conhece outros sistemas de videoconferência 
vai ver que as reuniões com Teams têm a mesma lógica 
de navegação e funcionalidades.

Tela da videoconferência do Microsoft Teams
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1. Habilite ou desabilite o áudio ou o vídeo durante as 
reuniões.

2. Compartilhe a sua tela para exibir materiais, 
softwares ou outros sites.

3. Abra o chat para bater-papo em formato de texto e
anexar arquivos aos participantes.

4. Gerencie os participantes da reunião, convide novos 
participantes a ingressarem na reunião.

5. Janela com o gerenciamento de participantes,
aparece também na lateral o chat, caso habilitado.

6. Encerre a reunião.

2 3 4

5

6



Dicas finais

Sabemos que os primeiros passos para usar uma 
tecnologia podem ser os mais desafiadores. Lembre-se 
dos momentos em que pegou o seu celular pela 
primeira vez. 

Você não fez um curso para usá-lo. Foi explorando e 
aprendendo com a prática. Com o Microsoft Teams
pode ser assim também.

Aproveite as diferentes ferramentas interativas que o 
Microsoft Teams oferece e boa aula!

Como usar o Microsoft Teams

Esses são apenas alguns passos iniciais para usar o 
Microsoft Teams, sugerimos que explore, teste, 
brinque com as possibilidades. 

Essa é uma das plataformas relativamente simples de 
usar e bastante completa. Pratique antes de agendar a
reunião, para que a tecnologia não interfira na sua 
espontaneidade.

Existem muitos tutoriais, aulas, capacitações para usar 
o Microsoft Teams, com esses primeiros passos, você 
poderá acessar e aproveitar qualquer uma deles.

Tutoriais de Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/pt-br/microsoftteams/enduser-training


www.anup.org.br

Converse conosco
Nas redes sociais e outros canais

+55 (61) 3248-1721
+55 (61) 9.8369-8537

faleconosco@anup.org.br

www.anup.org.br

https://www.youtube.com/channel/UC-46BdDOdBPjLw49E0BJtQg
https://www.linkedin.com/company/anupoficial/
https://www.facebook.com/AnupOficial/

