
Acesso dos alunos ao Microsoft Teams 

O acesso dos alunos à aplicação Microsoft Teams é feita do modo como se explica 

seguidamente. 

1. Os diretores de turma/curso devem avisar os alunos/encarregados de educação de que já 

foi criada, para cada um dos alunos, uma conta de e-mail institucional no Office 365, que 

permite a utilização do Teams por professores e alunos. Este aviso pode ser feito, por 

exemplo, através de uma comunicação no Inovar Alunos, enviando esta informação em 

anexo. 

2. O acesso dos alunos ao e-mail institucional é feito a partir do endereço seguinte, que se 

tem de escrever no browser: webmail.aefernandopessoa.edu.pt 

3. Na nova janela que se abre é necessário escrever o nome de utilizador. O nome de 

utilizador é composto pelo número que consta no cartão de aluno, incluindo a letra a, 

seguido de @aefernadopessoa.edu.pt (exemplo: axxxxx@aefernandopessoa.edu.pt onde 

xxxxx é o número do aluno). 

4. Clicando em seguinte abre-se uma nova janela onde se pede a palavra-passe.  

As palavras-passes encontram-se no ficheiro Excel que foi enviado. 

 

5. De seguida abre-se uma nova janela onde é necessário fazer a atualização da palavra-

passe, ou seja, a alteração da palavra-passe inicial. É necessário ter em conta que a nova 

senha tem de ter um mínimo de 8 carateres e incluir letras maiúsculas, letras minúsculas e 

números. 

6. Depois de alterar a palavra-passe é preciso fazer a configuração do fuso horário, 

escolhendo o fuso UTC+00.00 Dublin, Edinburgh, Lisbon, London, e gravando a alteração 

feita. 

7. Finalmente, abre-se a janela do e-mail. 

8. Uma vez feito login na conta de e-mail institucional deve clicar, no canto 

superior esquerdo, no ícone com nove pontos    (Iniciador de aplicações). 

Nas várias ferramentas que aparecem está o   

9. Clicar no ícone do Teams para abrir a aplicação.  

10. Deve optar-se por descarregar a aplicação para o ambiente de trabalho, pois 

isso torna o seu funcionamento mais rápido. Para isso basta clicar no ícone que 

se encontra no canto inferior esquerdo do Teams  

11. Uma vez aberta a aplicação, quando se clica no ícone das equipas, aparece, do 

lado direito, a equipa/turma a que o aluno pertence. 

12. Uma vez criadas as turmas/equipas, os professores podem contactar com os 

seus alunos, e estes uns com os outros, por vídeo e áudio e partilhar ficheiros. 
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