
 

 

Passos, 24 de março de 2022 

 
Prezados pais, 

 

Este ano os estudantes poderão utilizar a Plataforma Microsoft Teams como mais um 

recurso para enriquecer os estudos, tirar dúvidas, realizar tarefas, assistir gravações ou 

participar de algumas atividades propostas pelos professores. 

 

Por isso, vamos retomar como deve ser feito o primeiro acesso à plataforma. Como 

iniciamos um novo ano, é necessário seguir os seguintes passos: 

 

Acessando a plataforma Microsoft Teams 

Opção 1 

Abra um navegador de Internet (browser) e digite teams.microsoft.com 

 

Uma tela similar à seguinte será exibida para que você possa fazer o acesso ao 

sistema. 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/


 

 

 

Opção 2 (Recomendado) 

Faça o download do aplicativo do Microsoft Teams em seu computador, tablet ou 

smartphone através dos links abaixo ou procurando por seu nome nas lojas de 

aplicativos. 

Play Store (Android):   https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams 

App Store (iOS):   https://apps.apple.com/br/app/microsoft-teams/id1113153706 

Windows:   https://products.office.com/pt-br/microsoft-teams/download-app 

 

Acesso ao sistema (login e senha) 

Para acessar o sistema, basta inserir os dados de login e senha de cada aluno. O login é 

composto pelo número da matrícula com 6 dígitos (você pode encontrar o número de 

matrícula no boleto bancário de pagamentos ou no contrato de prestação de serviços), 

seguido de @cicpassos.com.br. No acesso inicial será utilizada uma senha padrão, 

criada por nosso departamento de Tecnologia da Informação e que deverá ser trocada no 

primeiro acesso. Veja no exemplo a seguir: 

Login: 123456@cicpassos.com.br 

Senha: aluno.2022 (senha padrão para o primeiro acesso) 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams
https://apps.apple.com/br/app/microsoft-teams/id1113153706
https://products.office.com/pt-br/microsoft-teams/download-app


 

 

 

Após clicar em avançar, a senha padrão será solicitada. Digite a senha informada e clique 

na opção entrar para o próximo passo. 

 

A tela seguinte é aquela onde o sistema 

irá exigir que você troque essa senha 

padrão para alguma outra mais familiar, 

mais fácil para você memorizar. O 

sistema da Microsoft exige senhas 

seguras, por isso, a nova senha que 

você deverá escolher precisará conter 

letras, números e caracteres especiais. 

A recomendação da Microsoft é a 

seguinte: as senhas não podem conter 

seu ID de usuário e devem ter pelo 

menos oito caracteres com, no mínimo, 

três dos seguintes: letras maiúsculas, 

letras minúsculas, números e símbolos. 

 

 

 

aluno.2022 

aluno.2022 



 

 

 

Atenção: faça a alteração da senha padrão e anote sua nova senha em sua agenda 

escolar, em local de fácil acesso. Você também pode pedir para que seu computador ou 

dispositivo memorize sua senha como mostra a tela a seguir. Obs.: recomendamos marcar 

a opção quando o uso é pessoal e não compartilhado (no caso de um computador ou tablet). 

 

 

A próxima etapa é o acesso completo à plataforma Microsoft Teams. Analise a tela por 

alguns instantes, veja como os elementos estão organizados e comece a se familiarizar 

com o ambiente virtual de aprendizagem. No exemplo, o aluno está inserido em uma  

EQUIPE (TURMA)  fictícia chamada “EF - Turma Tutorial”, simulando uma do Ensino 

Fundamental e que possui algumas DISCIPLINAS, que na plataforma são os chamados 

CANAIS. 
 

Obs.: em seu acesso, caso não esteja visualizando todas as disciplinas (canais), verifique se não existem 
alguns ocultos. Embora nossa equipe de tecnologia tenha configurado todos os canais para serem exibidos, 
essa é uma configuração que pode ser personalizada por cada usuário. 

 



 

 

 
 

Em cada canal (disciplina), o professor responsável irá administrar seu conteúdo e 

poderá fazer suas aulas (reuniões), disponibilizar conteúdos, criar chat para tirar dúvidas e 

propor atividades. 

 

Como entrar em uma aula (reunião) 

Ao entrar no aplicativo ou na página do 

Microsoft Teams e no canal em que 

esteja acontecendo a aula, aparecerá 

uma mensagem na tela, orientando 

sobre uma “reunião iniciada”. Clique 

em Ingressar para ter acesso. 

 
 

 

 



 

 

 

Clique em Ingressar agora 

 

Ao solicitar o ingresso em uma aula (reunião), a plataforma permitirá que você faça isso 

com câmera e microfone ligados ou não. Recomendamos que ative sua câmera sim, mas 

que deixe inicialmente seu microfone em MUDO e ligue-o somente quando for interagir. 

Dessa forma já teremos uma sala de aula com menos sons (ruídos) dos diversos 

participantes. Ativar ou desativar os controles de câmera e microfone são muito simples, 

como pode ver pela imagem a seguir. 

 
 

Suporte técnico: 

cassio@cicpassos.com.br 

Cássio Silveira » das 7h às 12h 

 

ricardo.lima@cicpassos.com.br 

Ricardo Lima » das 7h às 12h e das 15h às 17h (2ª, 4ª e 5ª feira). 

 

Para esclarecimentos ou dúvidas que poderão ocorrer, pedimos que entrem em contato 
conosco, através dos e-mails da equipe gestora ou pelo “Fale conosco”, disponível no site 
do Colégio. 

 

 

 

 

mailto:cassio@cicpassos.com.br
mailto:ricardo.lima@cicpassos.com.br


 

 

 

Equipe Gestora: 

coordena23@cicpassos.com.br » Adriana Faria de Alcântara Dias 
Coordenadora pedagógica do Ensino Fundamental (anos finais) e Ensino Médio. 

 
orientacao@cicpassos.com.br » Silvana Lemos 
Orientadora educacional do Ensino Fundamental (anos finais) e Ensino Médio. 

 
diretoria@cicpassos.com.br » Irmã Catarina Salviano da Cunha (Diretora) 

 

Reafirmamos que nós, como escola, que estamos comprometidos em oferecer um ensino 

de qualidade, não mediremos esforços, para que nossa missão seja cumprida.  

 

Que Santa Carmen Sallés nos direcione, que Maria Imaculada nos proteja com seu manto 

maternal e que Jesus nos ilumine nessa caminhada.  

 

Atenciosamente  

Equipe Educativa do CIC 

mailto:coordena23@cicpassos.com.br
mailto:orientacao@cicpassos.com.br
mailto:diretoria@cicpassos.com.br

