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MICROSOFT TEAMS

- Selecionar o Tipo de Equipas
Quando cria uma nova equipa no Microsoft Teams, ser-lhe-á pedido para selecionar uma de quatro
equipas. Saiba mais na tabela abaixo sobre que equipa cumpre os seus objetivos de aprendizagem e
ensino.

Turma

Comunidade de
aprendizagem
profissional (PLC)

Comunidade de aprendizagem
profissional (PLC)

Docentes

Outros

Descrição

Professores e
estudantes a colaborar
em projetos de grupo,
tarefas e muito mais

Educadores a colaborar numa
comunidade de aprendizagem
profissional. Exemplos: departamento
acadêmico, faixa de graduação ou
grupo a trabalhar num objetivo
partilhado.

Coordenadores de
docentes e docentes a
colaborarem na
administração e
desenvolvimento da
escola.

Estudantes e
funcionários a
colaborar em grupos e
clubes de interesse.

Proprietários de equipa
e membros de equipa

Os professores são
proprietários da equipa
e adicionam estudantes
como membros de
equipa.

Os educadores formam a equipa e
outros educadores aderem à equipa.

Os coordenadores de
docentes são proprietários
de equipa e adicionam
docentes como membros
de equipa.

Qualquer combinação
de estudantes e
docentes podem
formar uma equipa e
adicionar membros.

Permissões

Os professores
moderam conversações
de estudantes e quem
pode publicar e onde.
Os estudantes só têm
permissões de escrita
em determinadas áreas.

Os educadores partilham permissões
de leitura e escrita iguais.

Os coordenadores de
docentes controlam as
definições de publicação.
Os docentes só têm
permissões de escrita em
determinadas áreas.

Os membros da equipa
partilham permissões
de escrita e leitura
iguais a menos que os
proprietários de equipa
alterem as definições.
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Bloco de Notas
Escolares

Bloco de notas do OneNote

Blocos de Notas de
Docentes

Bloco de notas do
OneNote

Tarefas

Conversações

Conversações

Conversações

Conversações

Ficheiros

Ficheiros

Ficheiros

Ficheiros

Reuniões

Reuniões

Reuniões

Chamadas de áudio e
videochamadas

Chamadas de áudio e videochamadas

Chamadas de áudio e
videochamadas

Chamadas de áudio e
videochamadas

Chat (se estiver ativado)

Chat (se estiver ativado)

Chat (se estiver ativado)

Chat (se estiver ativado)

Afixar novos separadores
com documentos ou sites

Afixar novos
separadores com
documentos ou sites

Funcionalidades

Afixar novos
separadores com
Afixar novos separadores com
documentos ou sites
documentos ou sites
como o Microsoft Forms

Objetivos didáticos

Atribuir, controlar e
avaliar o trabalho dos
estudantes

Colaborar em comunidades de
aprendizagem profissionais

Acompanhar o
desenvolvimento
profissional, docentes e
objetivos administrativos

Colaborar e comunicar
com os membros da
equipa

Exportar notas

Comunicar

Comunicar

Fazer anúncios

Colaborar e comunicar
na sala de aula

Fazer anúncios

Fazer anúncios

Partilhar conteúdos

Fazer anúncios

Partilhar o trabalho

Partilhar conteúdos e
relatórios de progresso

Organizar reuniões
virtuais ou presenciais

Administrar
questionários e
inquéritos

Organizar reuniões virtuais ou
presenciais

Trabalhar em grupos mais
pequenos

Trabalhar em grupos
mais pequenos

Trabalhar em grupos de
estudantes

Trabalhar em grupos mais pequenos

Organizar reuniões
virtuais ou presenciais

Partilhar e organizar
conteúdo em formato
RTF

Partilhar e organizar conteúdos

Convidar especialistas
virtuais para a sala de
aula
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