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Começa a trabalhar na tua turma 
Alunos 

Na barra de endereço do browser introduz https://login.microsoftonline.com/.  

Introduz o endereço previamente fornecido pelo Diretor de Turma: Ex. (a2097@alunos.migueltorga.pt) 
e clica em seguinte. 

 
Surge uma nova janela onde deves colocar a palavra-passe que te foi indicada pelo Diretor de Turma. 
Clicas em Iniciar sessão e irá surgir uma janela idêntica às anteriores onde deves alterar a palavra-passe.  

 
Utiliza uma à tua escolha, desde que tenha maiúsculas, números e sinais no mínimo de 8 carateres.  
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Iniciar sessão no Microsoft Teams 

 
Acede a Office.com e inicia sessão com o e-mail e palavra-passe da tua conta escolar. 

Assim que as disciplinas forem criadas receberás um email por cada disciplina a que pertenças. 

O email tem a seguinte apresentação. Basta clicares numa das mensagens e de seguida na aba   

 

Abre uma nova janela com a seguinte apresentação. Aqui podes optar por… 

 

A partir deste momento tens acesso à tua conta da Microsoft Teams. 

Se tiveres optado por descarregar a aplicação do Windows, na primeira utilização, terás de fazer login. 
Introduzir o teu endereço de correio eletrónico e a nova palavra-passe  

 

 

Entrar diretamente na 
plataforma Teams online. 

Apenas nos computadores. 

Ou (Cancelar) e escolher 
descarregar a aplicação do 
Windows se estiveres a utilizar 
um telemóvel ou se a quiseres 
ter disponível no computador. 

https://office.com/
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Terás diferentes formas de aceder à tua conta no Microsoft Teams. Por exemplo, podes fazê-lo a 
partir da página inicial Office.com, clicando na aplicação Teams para a abrir diretamente no teu 
browser.  

 

 
 
Se tiveres instalado a aplicação num telemóvel, basta clicar e terás acesso imediato à 
Plataforma Microsoft Teams. Terás de iniciar a sessão com as tuas credenciais. Login e 
palavra-passe. 
No telemóvel terá a seguinte apresentação, ou na versão expandida. 
 

Na conta do Office.com podes 
clicar em menu           e de seguida 
escolher Teams 

Também podes procura-la em todas as aplicações 
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As opções que, na versão do telemóvel, aparecem em baixo, no computador aparecem à esquerda. 

 
 

Se quiseres 
descarregar a 

aplicação: 
Facultativa no 
computador e 
obrigatória no 

telemóvel 

Clicando no Menu terás acesso às aplicações do 
Office 365 
 
 
 
 
 
Depois de teres sido adicionado a uma disciplina 
poderás clicar em Atividade e ver o que está a ser 
partilhado pelo teu professor, pelos teus colegas 
e contribuir. 
 

 

No separador Conversa podes trocar mensagens com os teus professores, com os teus 
colegas, podes adicionar outros colegas do domínio “migueltorga” inclusive iniciar uma 
videoconferência ou participar numa videoconferência que esteja a ocorrer. Será aqui que 
irão decorrer as sessões síncronas. 

 

Em Tarefas podes escolher a turma, a tarefa que foi atribuída pelo professor e que deves 
realizar para poder surgir como concluída. Será destinada às sessões assíncronas. 

 

No separador Calendário podes seguir a evolução temporal e ver se existem tarefas 
agendadas 
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