


Abra o seu navegador de Internet e digite portal.office.com



Insira o endereço de e-mail criado pelo Externato Crisfal para si e clique em Seguinte



Só é válido com o e-mail criado para si pelo Externato Crisfal e clique em Seguinte

Para iniciar a sessão o e-mail é o seu número de aluno @crisfal.pt



Insira a palavra-passe que lhe foi enviada para o seu e-mail pessoal e clique em Iniciar sessão

A palavra-passe é definida pelo sistema e não poderá ser alterada por si! 

Tome nota da mesma ou guarde o e-mail com os seus dados de acesso!



Após login com sucesso poderá utilizar as aplicações do Office, diretamente online, clicando nos ícones 

das aplicações que quer utilizar ou então poderá instalá-las no seu computador para uma utilização offline

Para instalar clique aqui →



Clique em Aplicações do Office 365



Execute o ficheiro de instalação



Aguarde que a instalação termine



Verifique se o seu e-mail está correto, uma vez mais só é válido com o 

e-mail criado para si pelo Externato Crisfal e clique em Continuar



Verifique se já lá se encontra ou insira novamente o seu e-mail @crisfal.pt e clique em Seguinte



Insira novamente a sua palavra-passe e clique em Iniciar sessão



Clique apenas em OK

Deixar o visto ativado pois a gestão da 

Licença deste Office 365 pertence sempre 

à Organização (Externato Crisfal) 

enquanto faça parte da mesma



Clique em Concluído



Clique em Aceitar e já poderá usufruir gratuitamente destas aplicações no 

seu computador enquanto estiver a frequentar os nossos Externatos



Selecione Formatos Office Open XML e clique em OK



Clique em Conta



Se tudo correu bem deverá aparecer Produto de Subscrição em nome do utilizador



Já está! Clique em X para Fechar. Caso pretenda poderá instalar em mais 4 equipamentos repetindo este Tutorial





Abra o seu navegador de Internet e pesquise no Google por microsoft teams download



Clique em Transferir a versão para computador



Clique em Transferir o Teams



Aguarde a transferência e depois clique para executar 

Teams



Após a instalação da aplicação Teams no seu computador deverá efetuar o login com os mesmos dados de acesso do 

Microsoft Office 365 do CRISFAL que recebeu no seu e-mail pessoal: nº de aluno@crisfal.pt e palavra-passe enviada e Iniciar 

sessão



Após login com sucesso clique no separador Equipas

As Disciplinas às quais está inscrito aparecerão aqui 

De acordo com o seu horário selecione a 

Disciplina a que vai ter aula 



Por baixo do nome da Disciplina que selecionou clique no canal Aulas Online

Se a aula já tiver iniciado até aparecerá 

um pequeno ícone de uma câmara 



No Dia e Hora da sua Disciplina ou quando combinado com o(a) Profesor(a) deverá aguardar que o botão Participar 

apareça para poder entrar na Aula mas apenas e só quando o(a) Professor(a) inicie a “Reunião” (ver foto do Prof)!

OS ALUNOS NÃO 

DEVEM INICIAR 

REUNIÕES, 

DEVEM 

AGUARDAR QUE O 

PROFESSOR INICIE 

A REUNIÃO E AÍ 

CARREGAR EM 

PARTICIPAR, 

NUNCA EM 

REUNIR!!!

SE NÃO APARECE O BOTÃO PARTICIPAR É PORQUE 

O PROFESSOR AINDA NÃO INICIOU A AULA, 

DEVERÁ AGUARDAR!



Ative a sua Webcam em baixo à esquerda e selecione à direita a opção Áudio do computador



Ligue e verifique as definições do seu Microfone e clique em Participar agora!

BOA AULA ;)



Por baixo do nome da Disciplina que selecionou clique no canal Geral

No separador Geral da Disciplina que 

quer consultar, clicar em Ficheiros



Encontrará Direção Pedagógica no ícone Equipas juntamente com a(s) sua(s) Disciplina(s). 

Clique no canal Geral da mesma e de seguida em Ficheiros para as poder consultar.

No separador Geral clicar em Ficheiros



Encontrará Direção Pedagógica no ícone Equipas juntamente com a(s) sua(s) Disciplina(s). 

Clique no canal Calendário de Avaliações da mesma e de seguida no link à direita para consultar.
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