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Microsoft Teams 
Instruções para cirar uma turma no Teams 

Deverá utilizar o Microsoft Teams associado à sua conta de email institucional. 

 

 

Esta plataforma deverá ser utilizada 

como apoio à sala de aula, devendo 

o material de estudo ser 

disponibilizado no moodle. 

Criar uma turma no Microsoft Teams 

As turmas têm permissões e caraterísticas únicas para professores e alunos. Como 

proprietários da equipa, os professores atribuem e avaliam trabalhos e criam canais e 

ficheiros. Cada equipa de turma também é associada ao respetivo Bloco de Notas Escolares 

do OneNote. 

Na equipa, os estudantes podem: 

 Colaborar em canais de trabalhos de grupo 

 Partilhar ficheiros 

 Entregar tarefas 

  

1. Selecione Equipas no painel esquerdo para ver as suas equipas. 

 

2. Selecione Aderir ou criar uma equipa > Criar uma nova equipa. 

 

 

 

3. Selecione Turma como o tipo de equipa. 
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4. Introduza um nome e descrição opcional para a sua equipa de turma e, em seguida, 

selecione Seguinte. Por exemplo: UC Projeto, GRH. 

 

 
 

5. Depois de criar a sua equipa de turma, siga os passos para adicionar os seus estudantes e/ou 

professores assistentes como membros da equipa. 
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Adicionar um estudante a uma turma 

As Teams de turma atualmente suportam até 200 estudantes. Para adicionar um estudante, 

siga as seguintes instruções: 

Sugestão: Se está a planear adicionar um grande número de estudantes de uma só vez, pondere 

criar um grupo do Office 365 para a sua turma e adicionar o grupo durante este passo. 

1. Navegue até à equipa da turma à qual pretende adicionar um estudante e, em seguida, 

selecione Mais opções  junto à equipa da sua turma. 

 

2. Selecione Adicionar membro. 

 

 

 

 

3. Selecione o separador Estudantes. 

 

4. Escreva o numero de estudante (exemplo: a2xxxxxx) e selecione Adicionar. 
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5. Se quiser atribuir permissões de administrador a um estudante, selecione a seta junto 

a Membro e selecione Proprietário.

 
6. Selecione Fechar.  
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Links uteis 

Criar uma equipa de turma no Microsoft Teams 

Adicionar um estudante a uma turma 

Remover estudantes de uma equipa de turma 

Educator Center – Curso Iniciante Microsoft Teams: Organize grupos e gerencie recursos em 

sala de aula 
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https://support.office.com/pt-pt/article/criar-uma-equipa-de-turma-no-microsoft-teams-fae422eb-58b7-4431-9ff2-a4b9b6ae7c5b?ui=pt-PT&rs=pt-PT&ad=PT
https://support.office.com/pt-pt/article/adicionar-um-estudante-a-uma-turma-b88263bb-ace1-4702-8a48-f8a2cf4af954
https://support.office.com/pt-pt/article/remover-estudantes-de-uma-equipa-de-turma-4a8b9526-b6db-4ba2-864c-37ff375ed1e9
https://education.microsoft.com/pt-br/course/02cf97a9/overview
https://education.microsoft.com/pt-br/course/02cf97a9/overview

