
Informações para Famílias MHS 
Como participar das Conferências Virtuais de Pais e Professores através do Teams da 

Microsoft 

 Em um computador ou Chromebook: 

 

1. A partir do e-mail de confirmação de sua reunião, clique 
em (Junte-se a sua reunião) Join your appointment  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Na página web que a abrir, você 

verá três opções: Baixe o 

aplicativo Windows, Abra seu 

aplicativo do Teams e Continuar 

neste navegador (Continue on 

this browser). 

 

3.  Para participar sem adicionar 

nenhum software adicional ao seu 

computador ou criar uma conta, 

Clique na opção Continuar neste navegador (Recomendado) 

 

            

Seu navegador pode pedir permissão para usar o 

microfone e a câmera de seu dispositivo. Certifique-se de 

clicar  allow (autorizar) para que você seja visto e 

ouvido em sua reunião. 

4. Coloque seu nome 

5. E então clique em Join now (participar agora) 

para participar da Conferência de Pais e 

Professores 

 

 



 

 

 Para participar de um Smartphone, iPad, ou Tablet: 
 

1. A partir do e-mail de confirmação de sua reunião, clique 

em (Junte-se a sua reunião) Join your appointment  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Se você ainda não tem o aplicativo móvel Teams, você será levado à sua loja de aplicativos 

para fazer o download. Faça o download do aplicativo se necessário. 

2. Abra o aplicativo. 

 

O Teams perguntará se não há problema em usar seu microfone. Certifique-se de permitir 

que outros na reunião possam ouvi-lo. 

 

3.  A seguir, você terá duas opções para participar de sua 

reunião: Junte-se a nós como convidado (Join as a 

guest ) ou Entre e participe (Sign in and join). Escolha 

Junte-se a nós como convidado (Join as a guest). 

 

 

 

4. Digite seu nome e clique Paticipar da Reunião (Join 

meeting). 

 

 

 

 

5. Uma vez na reunião, você pode ligar ou desligar seu vídeo ou microfone, tocando no centro 

de sua tela para mostrar os controles da reunião. Toque novamente para ocultá-los.  


