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I – Criar equipa 
Clicar em equipa e depois “Aderir ou criar a equipa”. 



Selecione “Pessoal” 

Atribua um nome e clique em “seguinte”. 



Convide pessoas: Escreva as letras iniciais de um nome e selecione as pessoas da lista. Vá 

adicionado vários nomes. Quando terminar, clique em fechar. 

II- Adicionar ou eliminar membros 
Para adicionar o eliminar membros deve clicar nos … que aparecem junto ao nome da equipa: 



Se o objetivo for adicionar um novo membro clique em “Adicionar membro”, se, pelo 

contrário, pretender eliminar um membro, clique em “Gerir equipa”. 

Clique “Membros e convidados” e, de seguida, clique no X para eliminar o membro que 

pretende. 



III – Reunião por videoconferência 

1- Iniciar uma reunião. 

Para iniciar uma videoconferência, basta clicar no ícone . 



Pode dar um título à reunião e de seguida clicar em reunir agora. 

2- Gerir uma videoconferência 
Quando inicia a reunião deverá confirmar que tem o microfone e a câmara ativada. 

Depois deve clicar no ícone ver participantes  para que possa saber quem está na 

reunião. 



Nota: No canto superior direito irá aparecer a opção “tirar o som a todos os participantes” – 

esta função é importante na gestão da reunião. 

Para partilhar o seu ecrã deverá clicar no ícone . 

III- Registo de presenças. 
Neste momento, não existe um registo formal de presenças no Teams, pelo que poderá ser 

criado um formulário para este efeito. 

Previamente, no Office 365 deverá aceder ao “Forms” e ,de seguida, clicar em “novo 

formulário”: 



Deve dar um título ao formulário: 

Deve adicionar uma pergunta: 



Seleciona a opção “Escolha”: 

Escrever a pergunta “Presenças:”, escrever a opção “presente, eliminar a Opção 2 e tornar a 

resposta obrigatória. 

De seguida, deve clicar nos … que estão no canto superior direito: 



Deve marcar as opções “Uma resposta por pessoa” e  definir data/hora de inicio e de fim: 

Depois, deve voltar ao Teams: 

 e selecionar a equipa e o canal onde vai decorrer a reunião: 



Deve clicar no “+” e selecionar o forms: 

Marque a opção “Adicione um formulário existente”,  selecione o formulário contruído 

previamente e clique em “Guardar” 

: 

O formulário de registo de presenças ficará visível para todos os membros: 



Pode consultar as presenças voltando ao Forms: 

IV- Criar canais. 
Os canais são úteis para organizar a equipa, pois pode criar canais que servirão de 

“separadores temáticos” para que tudo fique mais organizado.  

Por defeito, existe o canal “Geral” e a este pode adicionar outros. Por exemplo pode ser criado 

um canal por reunião. 



Para adicionar um canal basta clicar nos … que aparecem ao lado do nome da equipa e, de 

seguida “Adicionar canal”. 



De um nome ao canal e clique em “adicionar”. 



Os membros da sua equipa irão ver a indicação que têm um canal oculto. Para o verem 

deverão clicar em “canal oculto”, clocar o curso em cima do nome do canal e clicar em 

“Mostrar”. 

Para que nenhum dos membros elimine o canal, poderá aceder às definições e desmarcar a 

opção “alterar canais”: 





V- Inserir o Inovar na equipa 
Deve começar por copiar o link de acesso ao Inovar Para isso, basta abrir a página inicial do 

Inovar, selecionar o texto que aparece na barra de endereços e copiar (Ctrl +C) 

por selecionar o canal onde que disponibilizar o acesso ao Inovar. 

Depois, deverá clicar no “+” e adicionar site: 



Agora o inovar pode ser acedido através do canal da equipa: 




