
 

  

 

Perguntas & Respostas – Office 365 ESD 

Caso prefira, assista aos vídeos tutoriais, clicando nas imagens abaixo:  

 

 

 

 

1. Como acesso a nova conta? 

Acesse o portal office.com em um navegador na internet ou baixe os aplicativos do pacote 

Office 365 na loja de aplicativos do seu celular/ tablet (não deixe de baixar o Outlook para 

acessar os e-mails e o Teams para as aulas síncronas). Utilize as credenciais de acesso (e-mail e 

senha) enviados em uma mensagem individual no seu aplicativo ESD+ e no Portal do Aluno/ 

Responsável.  

2. Vou precisar baixar o aplicativo do Teams novamente? 

Não é preciso baixar o Teams novamente! Basta sair da seção iniciada clicando na bolinha com 

as iniciais do seu nome no canto direito superior da tela do Teams e em seguida, em sair. 

Depois, é só inserir seu novo e-mail e senha para iniciar uma nova seção.  

3. Uso o mesmo e-mail para 2 alunos, o que muda para mim? 

Agora cada aluno deverá acessar pelo e-mail fornecido pela escola. Mas, fique tranquilo, basta 

sair da seção iniciada com um dos e-mails e fazer login com o outro. É rápido e não necessita 

mais de convite.  

4.  Que vantagens a mudança proporcionou em relação ao modelo anterior? 

Agora cada aluno tem um e-mail vinculado à instituição, de forma que não mais é um 

convidado externo, e sim, um membro da equipe. Isso minimiza erros técnicos. Além disso, a 

nova estrutura possui maior organização, de forma que o aluno faz parte apenas da equipe 

que corresponde a sua turma, e as aulas ocorrem em canais que são as disciplinas. As aulas 

serão agendadas anteriormente, no próprio Teams, de forma que o aluno recebe um e-mail 

informando o horário e canal onde ocorrerá, e as gravações das salas virtuais estarão 

disponibilizadas dentro da equipe em uma aba, não mais sendo necessário acessar o AVA para 

este fim. Em suma, a nova estrutura trará maior personalização, segurança e organização.  

5.  A partir de quando devo acessar o Teams pela nova estrutura? 

A nova estrutura passará a ser utilizada oficialmente a partir do dia 03/08/2020. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qm0rIGzMR3g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=V5Zqo586Uww&feature=youtu.be
http://www.office.com/
https://portal.escolasaodomingos.com.br/Account/Login
https://portal.escolasaodomingos.com.br/Account/Login

