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Olá! 

Fizemos um pequeno manual para orientá-lo(a) nos primeiros passos do uso do 

Microsoft Teams, ferramenta que será utilizada para a atividade na qual você 

está inscrito(a). 

Siga o passo-a-passo, e se tiver dúvidas compartilhe conosco por mensagem no 

WhatsApp ou e-mail: 

Regina Siqueira da Silva (11) 972509800 regina.siqueira@sescsp.org.br

Danilo Praxedes (11) 97778-5784 | danilo.barboza@sescsp.org.br

mailto:regina.siqueira@sescsp.org.br
mailto:danilo.barboza@sescsp.org.br


CELULAR



Como instalar o aplicativo no celular

Procure o aplicativo Microsoft Teams na loja de 

aplicativos do seu celular

Clique em “Instalar”, para instalar o aplicativo no 

seu celular

meet.google.com/xsv-uogc-hzz



Como instalar o aplicativo no celular

Quando o aplicativo for instalado, clique em 

“Abrir”



Como instalar o aplicativo no celular

Pronto! Você já tem o aplicativo em seu celular.

Não é necessário cadastrar uma conta, mas caso 

tenha interesse é possível fazer na opção “Criar uma 

conta gratuita”, que aparece no final da tela inicial do 

aplicativo. 



Como instalar o aplicativo no celular

Mandaremos o link da reunião por e-mail e 

pelo grupo de WhatsApp. Clique no link 

enviado no grupo para acessar a próxima 

página. Selecione o aplicativo “Teams”



Como instalar o aplicativo no celular

Clique em 

“Participar da 

Reunião”, coloque 

seu nome e pronto! 

Você estará na sala 

do curso! 



Como utilizar o aplicativo durante a aula

Se você está utilizando o celular, a tela 

aparecerá para você conforme a 

imagem da esquerda. 

Se você passar o dedo na tela, 

aparecerão algumas opções de uso 

das ferramentas



Como utilizar o aplicativo durante a aula

Essa é a barra de ferramentas que 

aparece no celular

Ativar / desativar câmera

Ativar / desativar microfone

Mais opções

Para levantar a mão para fazer perguntas



COMPUTADOR / NOTEBOOK



Como instalar o programa no computador

No seu computador, clique no link da 

reunião, que será encaminhado pelo 

WhatsApp e no seu e-mail 



Como instalar o programa no computador

Você vai receber as opções de baixar o 

aplicativo do Microsoft Teams, para 

instalar no computador, 

Ou pode continuar diretamente pelo 

navegador de internet



Como instalar o programa no computador

Se você optar por fazer o download do programa, 

aparecerá essa tela para você: 

Não é necessário cadastrar uma conta, mas caso 

tenha interesse é possível fazer na opção “Criar uma 

conta gratuita”, que aparece no final da tela inicial 

do programa. 



Como entrar na reunião

Caso opte por acessar pelo navegador de 

internet, aparecerá a tela ao lado. 

Coloque seu nome e clique em “Ingressar 

agora” 



Como entrar na reunião

Pronto! Você está conectado/a na atividade! 



Como utilizar o programa durante a aula

Quando você 

ingressar na aula 

verá a tela com os 

professores e a 

barra de 

ferramentas



Como utilizar o programa durante a aula

Ativar / 

Desativar 

câmera

Ativar / 

Desativar 

microfone

Levantar a 

mão para 

perguntas

Chat / 

Espaço para 

conversa por 

escrito

Compartilhar 

conteúdo 


