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   Para usar a plataforma TEAMS foram criadas salas virtuais de cada turma, de forma que o aluno 
tenha acesso somente ao conteúdo de sua turma, podendo acessá-la do computador, celular ou 
tablet.

TUTORIAL PARA ACESSO
 1ª OPÇÃO:  Abra um browser (navegador de internet) e digite: www.office.com

Clique em ENTRAR

 2ª OPÇÃO:  Baixar o aplicativo MICROSOFT TEAMS em seu computador, tablet ou smartphone.

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

Infantil e 1º EF.
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   Inserir login, que será composto pelo número da matrícula com SEIS DÍGITOS (você pode encontrar o 
número de matrícula no boleto bancário de pagamentos ou no contrato de prestação de serviços), 
seguido de @cmisp.com.br. 

   A senha inicial é padrão, criada por nosso departamento de Tecnologia da Informação. 

   Marque a caixa “não mostrar isso novamente”, depois em SIM, e, na tela seguinte, clique no ícone do 
aplicativo TEAMS

LOGIN E SENHA

Exemplo
Login: 123456@cmisp.com.br     |     Senha: Cmisp@1234

   Atenção: essa é uma senha padrão. No primeiro acesso, haverá um pedido de alteração de senha. 
Faça a alteração e anote sua nova senha em sua agenda escolar, em local de fácil acesso. Você também 
pode pedir que seu computador ou celular memorize sua senha. 
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- Para acessar a sala de aula, clique em “equipes” no canto esquerdo do aplicativo e selecione a 
equipe com o nome da sua classe. Como a seguir:

- Dentro da sala de aula teremos um canal de conversação com cada professor. Como no exemplo 
abaixo, a sala “Infantil 1 e 2A” e seu respectivo professor. Por esse canal, cada professor poderá fazer 
sua videochamada, disponibilizar conteúdos, criar chats para tirar dúvidas e propor atividades.

Caso o aluno tenha uma aula com um professor Especialista, nas aulas de Educação Física, Inglês e 
Música, será por esse caminho:
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- Dentro da sala de aula teremos um canal de conversação para cada disciplina. Basta entrar no canal 
de sua respectiva matéria.

- Para assistir a uma aula, basta entrar no canal clicando em “ingressar”:

 Ao clicar em ingressar, aconselhamos que acessem a aula com o microfone e webcam desabilitados 
para evitar distração de um colega de classe ou professor.

COMO ENTRAR EM UMA AULA 



– Botão para habilitar / desabilitar o vídeo

– Botão para habilitar / desabilitar o microfone

Quando for participar, dê um clique sobre o microfone e ele ficará apto para captar sua voz.

CONTATOS/duVIDAS 

• Para atendimento com a coordenação utilize os canais de e-mail e telefone: 
ei-marcia@cmisp.com.br, infantil@cmisp.com.br/ Cel. 11- 94025-1401.

• Para atendimento com a direção pedagógica utilize os canais de e-mail e telefone: diretora-
pedagogica@cmisp.com.br/ Cel. 11- 94798-4015

• Caso deseje agendar atendimento individual com os professores, entrar em contato com a 
coordenação via e-mail ou telefone para agendamento de reunião por videoconferência. 

• Para dúvidas ou informações sobre suporte técnico, encaminhar e-mail para: 
informatica@cmisp.com.br ou entrar em contato pelo telefone: 11- 3136-1451.

O Colégio Maria Imaculada deseja que ao longo desse delicado período nossos alunos e familiares 
sintam-se tranquilos e acolhidos, com todas as condições de acesso à qualidade de ensino e apren-
dizagem pela qual nossa instituição preza há 84 anos.

Atenciosamente,

Equipe Gestora


