


O Microsoft Teams está disponível para acesso de diversas formas, seja pelo desktop ou pelo 

dispositivo móvel (tablet e celular), desde que tenha uma conexão à internet, a plataforma 

possui suas versões WEB e versão Client (App).

iconezinho 
do Teams

Pelo site da Cásper:

Acesse o Sou Aluno e clique no ícone do Teams, disponível na barra superior da tela.

Você será direcionado para a tela de login. Preencha com o seu e-mail acadêmico criado no 

primeiro acesso @al.casperlibero.edu.br e depois clique em avançar, a segunda tela para 

inserir sua senha.



Pronto, você já está acessando a plataforma:

Obs: Recomendamos fazer o download do app, ele possui mais recursos, atualizações e 

sua conexão é mais estável.

Pelo aplicativo para área de trabalho (Desktop)

Acesse a página da Microsoft Teams e clique em Baixar Teams



O software está disponível para os sistemas operacionais abaixo:

Após baixar e fazer a instalação, clique no ícone em sua área de trabalho

Você será direcionado para a tela abaixo. Preencha com seu e-mail acadêmico 

@al.casperlibero.edu.br e clique em avançar.



Ao entrar na disciplina desejada e clicar em Geral na guia Postagens, é possivel conversar 

com os alunos e professores daquela disciplina, como um grupo comum de rede social.

Sobre a plataforma:



Ainda em Geral agora na aba Arquivos, você encontra todos materias de aula que seu 

professor(a) anexou a equipe.

Outra aba importante é a aba Tarefas, nela você pode observar todas as tarefas atribuidas a 

você, saber quando finaliza e se já foram corrigidas.

• Dependendo da tarefa criada pelo professor(a), na aba Notas, você visualiza a nota que 

recebeu nas determinadas tarefas:



Dias de aula:

1 - Equipe > Geral > Postagens

Ao efetuar o login e ingressar na plataforma, selecione o botão Equipes

Nessa aba, fica disponível o acesso a suas salas, que são separadas por disciplinas.

Para acessar a aula, é possível ingressar de duas formas:

Quando criada uma reunião o link de acesso fica disponível dessa forma:



Outra forma de ingressar na aula é através do Calendário, quando sua disciplina é inserida na 

criação da reunião automaticamente é agendado em seu calendário:

Ao clicar em entrar, a tela de configurações de áudio e vídeo será aberta.

Configure sua webcam, áudio e clique em Ingressar:


