Comunicado
Prezados Estudantes, Pais e/ou Responsáveis,
A partir do dia 06 de abril a Escola Firjan SESI atuará em Regime Domiciliar
Especial, conforme as orientações dos órgãos legais e do Conselho Estadual de
Educação do Rio de Janeiro. Nossos estudantes, através do aplicativo Microsoft
Teams, que faz parte do pacote Microsoft Office 365, receberão diversos
conteúdos, como aulas on-line, aulas gravadas, atividades e materiais. Esses
conteúdos serão disponibilizados no mesmo horário das aulas presenciais, e o
cumprimento de todas as tarefas propostas é essencial para a manter a
continuidade do desenvolvimento acadêmico.
Os recursos pedagógicos supracitados bem como todas as orientações
necessárias para o desenvolvimento das atividades pelos estudantes serão
disponibilizados no Microsoft Teams.
As atividades serão propostas pelos próprios professores, caso haja qualquer
dúvida, é possível se comunicar com eles, no horário das aulas, por meio do
chat presente no próprio aplicativo.
Ratificamos a importância do empenho, da comunicação, colaboração,
perseverança e solidariedade. Recomendamos que as famílias se organizem
para que os estudantes tenham um horário e um local próprios para o estudo.
Importante que os responsáveis participem e acompanhem, dentro de suas
possibilidades, o desenvolvimento das atividades.
A seguir, enviamos tutoriais com todas as informações para o acesso ao Pacote
Office 365 e, em especial, ao Microsoft Teams.
Atenciosamente,
Equipe Escola Firjan SESI

Tutoriais

Mas o que é esse Office 365?
O Microsoft Office 365 é um pacote de ferramentas online, da Microsoft, baseado em nuvem, que congrega os
aplicativos clássicos da Microsoft (Word, Excel, PowerPoint) e diversos outros, colocando todas as ferramentas
disponibilizadas pela empresa em uma única conta virtual

E como eu acesso o Office 365?
Para ter acesso às ferramentas, abra seu navegador de internet e digite o endereço https://www.office.com/
Na página que abrir, clique no botão “Entrar”:

Na página seguinte, digite o e-mail institucional fornecido pela escola (@firjansenaisesi.com.br), no espaço indicado,
e clique em “Avançar”:

Na página seguinte já será possível identificar a logomarca da Firjan. Insira a senha recebida, clique em “Entrar”:

Na página seguinte, clique em “Sim”. Isso facilitará o seu acesso nas próximas vezes que você entrar.

Pronto, você já está logado na página inicial do Microsoft Office 365.

E o que tem nesse Office 365?
Nele estão disponíveis os aplicativos contidos no Pacote Office 365:

Clicando no botão “Todos os aplicativos”, você poderá ver tudo que está contido no Pacote Office 365:

Alguns desses aplicativos já são conhecidos, como Word, Excel, PowerPoint ou Outlook.
Todos eles são interligados, ou seja, comunicam-se entre si. Por exemplo, ao agendar uma reunião no Teams, ela
automaticamente aparece no Calendário e no Outlook. Ao gravar uma videoconferência do Teams, ela fica disponível
automaticamente no Stream. E por aí vai...
Como as ferramentas são todas online, elas também permitem o trabalho colaborativo, em tempo real. Um texto no
Word, por exemplo, pode ser escrito por várias pessoas simultaneamente.
Alguns desses aplicativos serão muito utilizados por nós, para as aulas e atividades que vamos propor aos nossos
estudantes.
Agora que já podemos acessar e compreender as funcionalidades do Office 365, seguem os procedimentos para
acessar o ambiente da sala de aula – o Microsoft Teams.

O que é esse Microsoft Teams?
O Microsoft Teams aplicativo contido no pacote Office 365, que funciona como uma central, interconectado aos outros
aplicativos, e que é capaz de conectar e gerenciar a conexão entre pessoas.
Para o uso escolar, que é o nosso caso, o Microsoft Teams funciona como Sala de Aula Virtual. É nele que você irá
encontrar a turma do(a) seu(sua) filho(a), e que ele poderá acessar aulas on-line, aulas gravadas, atividades e materiais
disponibilizados pelos professores.

E como eu acesso o Microsoft Teams?
Primeiro, acesse sua conta do Microsoft Office 365 conforme passo a passo anterior.
Procure pelo ícone do Teams:

Se você já estiver em algum aplicativo do Office 365, também pode acessar o Teams, clicando nos “pontinhos” que
aparecem no canto superior esquerdo da tela:

E escolhendo o ícone do Teams na janela que se abrirá:

Entrei! E como é o Teams?
Esta é a tela inicial do Microsoft Teams:

Nela, você pode visualizar alguns itens importantes:
•
•
•
•

Os “pontinhos”, no canto superior esquerdo, que permitem acessar os outros aplicativos do Office 365;
A Barra de Navegação, vertical e à esquerda, onde você encontra os botões “Atividade”, “Chat”, “Equipes”,
“Tarefas”, “Calendário”, “Chamadas” e “Arquivos”, além dos botões “Aplicativos”, “Ajuda” e do botão
de download do Teams, que ficam mais abaixo;
A Barra de Pesquisa, na parte superior da tela;
A Janela de Visualização, onde você pode ver as especificidades de cada uma das funcionalidades do Teams.

IMPORTANTE: Você pode acessar o Teams de maneira online, pelo seu navegador de internet, mas ele possui um
aplicativo para ser baixado e instalado no computador. Esse aplicativo permite algumas funções que não estão
disponíveis na versão do navegador. Então, sempre que possível, baixe o aplicativo e o mantenha instalado em seu
computador.
Para baixa-lo, clique no botão do canto inferior esquerdo:

Após o download, faça a instalação do aplicativo.
Você também pode baixar o app para smartphones do Microsoft Teams. Basta ir à sua loja de aplicativos (Play
Store, para dispositivos Android, ou App Store para dispositivos iOS) e buscar por Microsoft Teams. Para fazer
login no app, utilize o mesmo e-mail se senha já citados.

Quando o Teams é aberto, a primeira tela a aparecer é a tela que mostra as Equipes/Turmas. O Teams permite a
criação de equipes de trabalho, entre professores, ou entre a equipe pedagógica, por exemplo, e também permite a
criação de classes, que envolvem professores e alunos, e funcionam como uma sala de aula virtual.

O que eu vou encontrar ao entrar na sala de aula?
Entrando em sua sala de aula, diversas ações possíveis: localizar atividades propostas por seu(s) professor(es), utilizar
um caderno colaborativo, assistir aulas ao vivo, assistir aos vídeos postados pelos professores, realizar tarefas,
conversar via chat com os demais estudantes, postar atividades realizadas em seu domicilio, verificar seu rendimento
nas atividades realizdas e analisadas pelos docentes. As possibilidades são muitas.
Ao entrar em uma classe/turma, você verá uma tela como esta:

No alto da tela, você verá as abas “Postagens”, “Arquivo”, “Bloco de Anotações de Classe”, “Tarefas”, “Notas”, “Wiki”,
e o botão “+”, que serve para inserir novas abas.

Utilizando o Microsoft Teams, e as demais ferramentas disponibilizadas pela escola e pelos professores, os alunos
poderão participar plenamente das atividades propostas, e seu desenvolvimento acadêmico permanecerá evoluindo
durante o Regime Domiciliar Especial.

Bom estudo!

