Caros,
Face ao COVID-19, muitas instituições de Ensino em todo o mundo estão a tomar a difícil
decisão de fechar temporariamente em função da saúde e da segurança de seus alunos,
educadores e funcionários.
Queremos apoiar-vos a promover um ambiente educativo baseado na colaboração remota
para dar continuidade às vossas atividades escolares. É por isso que estamos a fornecer
Microsoft Teams gratuitamente às escolas como parte do Office 365 A1.
Como começar:
Contacte a sua equipa de sistemas de informação ou a Direção da Escola para saber o status
da sua Conta Office 365.
•

A Instituição ainda não possui os serviços gratuitos do Office 365?

Para aderir ao Office 365 poderá seguir os procedimentos padrões através deste website.
Como implementar:
Garanta que tem os seus utilizadores carregados, as licenças atribuídas aos utilizadores e o
domínio da Instituição adicionado. Mais informações:
•
•
•

Como carregar os utilizadores: ENG e PT-BR.
Como atribuir licenças: ENG e PT-BR.
Para adicionar, modificar ou remover o domínio da instituição: ENG e PT-BR.

Como utilizar:
Com a licença Office de sua Instituição, os alunos, os professores e os funcionários poderão
aceder ao Teams através deste link.

Veja nesta apresentação (PT) como criar salas de aula, atribuir tarefas para os alunos,
realizar e gravar aulas online com o Microsoft Teams. Durante os próximos dias
poderá aceder aos webinars e formações em inglês através deste link.
Materiais de Apoio:
•
•
•
•

Microsoft Teams para aprendizagem remota: ENG e PT-BR.
Microsoft Office 365 para aprendizagem online: ENG.
Guia de apoio aos Pais e Estudantes: PT.
Guia de apoio aos Professores: ENG e PT-BR.

Leia atentamente todos os materiais disponíveis, seguindo as devidas instruções.
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