
 

 

 

 

Tutorial para utilização da plataforma Teams 

da Microsoft do AEFA 
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Clicar neste ícone 

para aceder ao 

Office365 e ao 

Teams, entre 

outras aplicações 

disponíveis. 
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Inserir o seu endereço de 

e-mail institucional, por 

exemplo, a15520@ae-fa.pt 

e seguidamente a sua 

palavra-passe. 

mailto:a15520@ae-fa.pt


 
 

TUTORIAL PARA USO DO TEAMS DA MICROSOFT - AEFA 

 AEFA  2019/2020 
4 

 



 
 

TUTORIAL PARA USO DO TEAMS DA MICROSOFT - AEFA 

 AEFA  2019/2020 
5 

 

 

Aqui pode descarregar o 

aplicativo para trabalhar no 

computador. 

Aqui consulta as equipas 

em que está inserido 

Local de conversação 

Aqui consulta as Tarefas 

atribuídas 

Consulta de calendário – local 

onde ficam registadas as aulas ou 

reuniões agendadas ou onde se 

agenda uma reunião. 

Registos de toda a atividade no teams 
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Caso pretenda usar a aplicação no computador ou no smartphone (descarregada da loja de aplicações – pesquisar por “Teams”) o aspeto da 

aplicação é o seguinte e deve aceder usando os seus dados do Office365 (institucionais). 

  

Inserir os dados do e-mail institucional 
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Clicar na equipa para 

aceder ao conteúdo da 

mesma 
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Abas do canal com informações 

disponibilizadas pelo 

professor/proprietário da equipa 

Canais que funcionam como 

separadores, dentro da equipa, 

e com conteúdos próprios. 
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A tarefa atribuída, pode ser 

consultada através do menu 

lateral, abas do canal ou na 

“Atividade”. Clicando abre a 

descrição (ver página 

seguinte) 
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Depois de concluir a tarefa 

deve clicar em “Entregar” 

Descrição da tarefa e 

respetivas instruções 

Caso seja necessário 

anexar algum ficheiro 

deverá ser feito aqui. 
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Consulta do calendário. 

Reunião agendada – deve ser o sítio onde 

deve clicar para participar na reunião. Durante 

a reunião aparece um campo que diz 

“Participar”, clicando lá entra diretamente na 

reunião/aula. 

Nota: Este agendamento também fica 

disponível no calendário do Office365. 
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Aqui ficam todos os ficheiros 

que são disponibilizados no 

Teams e aqueles que 

possuímos nas nossas 

“nuvens”.  A “OneDrive” do utilizador já está aqui disponível, o 

que significa que todos os ficheiros que estão 

guardados lá estão também disponíveis no Teams. 

Pode adicionar outros tipos de 

armazenamento na nuvem, como por 

exemplo Google Drive, Dropbox, etc.  

Aqui tem acesso a todos os ficheiros usados nas 

diferentes equipas do Teams. 


