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Microsoft

Learn more about Teams

Quick Start Guide
New to Microsoft Teams for Education? Use this guide to learn the basics.

Microsoft Teams for Education

Navigate Microsoft Teams  

Use these buttons to switch between  

Activity Feed, Chat, your Teams,  

Assignments, Calendar, and Files.

Add apps

Launch Apps to browse or search apps you  

can add to Teams.

Join or create a team

Find the team you’re looking for, join with  

a code, or make one of your own.

Start a new chat

Launch a private one-on-one or small  

group conversation.

Use the command box

Search for specific items or people, take  

quick actions, and launch apps.

Manage profile settings

Change app settings, change your pic, or  

download the mobile app.

What is a team?
You can create or join a team to  

collaborate with a certain group of people.

Have conversations, share files and use  

shared tools with the group – all in one  

place. That group could consist of a class  

of students and educators, a group of staff

and educators collaborating on a topic, or  

even a group for a student club or other  

extracurriculars.

View and organize teams

Click to see your teams. Drag teamtiles  

around to reorder them.

Find personal apps

Click to find and manage your personal  

apps.

Manage your team
Add or remove members, create a new  

channel, or get a link to the team.

View your team

Click to open your class or staff team.
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Class teams
Class teams provide special capabilities tailored for teaching andlearning

Every team has channels  

Click one to see the files and  

conversations about that  

topic, class unit, or week in the

course. You can even have private  

channels for group projects!

Every team comes with a General  

channel. Open channel settings to add  

new channels, manage notifications and  

other settings.

Format your message

Add a subject, format text, convert the

message to an announcement, post across  

multiple teams or control who can reply  

and more.

Add channels and manage your team

You can change team settings, add members to the  

class team and add channels .

Add tabs

Explore and pin applications, tools,  

documents and more to enrich your class.

We’re constantly adding more education  

specific tabs. Check back often.

Share files

Let class members view a fileor  

work on it together.

Start a discussion with the class  

Type and format you message or  

announcements here. Add a file, emoji,  

GIF, or sticker to liven it up!

Add more messaging options  

Click here to add new messaging  

capabilities like polls, Praise, and more to  

enrich classroom discussion.

Open Assignments and Grades

Assignments allows educators to create and distribute assignments. Students can complete and

turn in their assignments without leaving the app. Educators can use the Grades tab to provide  

feedback on assignments and track student progress. Students can see their progress, too.

Open Class Notebook

Class Notebook is a digital binder you

can use in your class to take notes and  

collaborate.
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Find the meeting invitation in the channel of your team or on your Teams calendar. Click to open  

the meeting item and select Join.

Double-check your audio and video input, turn on the camera, and unmute your microphone to  
be heard. Select Join now to enter the meeting.

Microsoft Teams for Education

Join a meeting
Hold classes, staff collaboration meetings, or trainings over online meetings
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Participate in a meeting
Share video, voice, or your screen during the onlinecall.

Turn your video feed on and off.

Leave the meeting
The meeting will continue even after you  

have left.

Access additional call controls  

Start a recording of the meeting, change  

your device settings, and more.

Mute and unmute yourself.

Share your screen and sounds  

from your computer.

Send chat messages

Send chat messages, share links, add a file,  

and more. Resources you share will be  

available after the meeting.

Add participants to the meeting.
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Grades
Leave feedback for students, grade, and track student progress in the Gradestab.

See grades across all assignments and students  

Each of your class teams has a Grades tab where you can view  

assignments at a glance, as well as track how individual  

students in your class are progressing.

Return and review assignments using the  

feedback loop

Leave comments, make edits, grade with criteria/standards,  

check for similarity, and more in the grading view.
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QUARENTENA COVID-19

O que mais eu gostaria de fazer por vocês?

São iniciativas minhas para complementar o

aprendizado e desenvolvimento pessoal e acadêmico

de vocês:

• Vídeos exclusivos com o conteúdo das nossas aulas – a serem 
gravados por mim e especialmente para vocês.

• Acesso a esses vídeos pela plataforma Youtube.

• Acompanhe o meu canal: Kiko Fernandes
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QUARENTENA COVID-19

O que mais eu gostaria de fazer por vocês?

São iniciativas minhas para complementar o

aprendizado e desenvolvimento pessoal e acadêmico

de vocês:

• Integração entre a página do meu site e conteúdo do Teams.

• Reuniões em nossa sala de aula on-line para tirar dúvidas do 
conteúdo do Sagah e exercícios.

• Gravação de aulas-reuniões para quem perder ao vivo.



AULA 1: O MÉTODO CIENTÍFICO

Medidas e Erros

Três tipos de Erros

1. Estatísticos: Desvios do valor ideal, ocasionados pelo ato de medir.

2. Sistemáticos: Desvios do valor ideal por problema de calibração do 
instrumento ou procedimento.

3. Grosseiros: Desvios do valor ideal por erros humanos ou 
acontecimentos imprevistos (Naturais).

Medidas são comparações com um padrão de referência

Toda medida tem alguma incerteza, que chamamos de ERRO.

Revisão: Medidas, Incertezas e Erros
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AULA 1: O MÉTODO CIENTÍFICO

Medidas de Grandezas, Unidades e suas Representações

Observe a regra da notação científica:

Praticidade e precisão para o cientista e o engenheiro.

Regra: α. 10n
→ α é sempre um número ≥ 1 e < 10

Exemplo:
Número de fótons coletado num fotodetector: de um sensor a laser: 7.001.340.020.083.512.401

7,001340020083512401 x 1018 fótons detectados

Se a precisão é de 3.000.000.000.000.000 = 3 x 1015 fótons, então, com as regras de arredondamento:

3 x 1015 = 0,003 x 1018 
7,001340020083512401 x 1018 fótons detectados = 7,001 x 1018 fótons detectados.

Representações:  Notação Científica
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Medidas de Grandezas, Unidades e suas Representações

Representações: Ordem de Grandeza

Nem sempre é essencial se conhecer o valor exato –
apenas uma estimativa da grandeza pode ser suficiente.

Exemplo:
Uma ponte improvisada com ripas de madeira obviamente 
não suporta o peso de um caminhão carregado.
A escala de grandeza já diz isso.

100 101100,5

=1 =103,16

Como expressar?

Prof. Marcus Vinicius - Professional & Business Coach - www.kikofernandes.com.br



AULA 1: O MÉTODO CIENTÍFICO

Medidas de Grandezas, Unidades e suas Representações

Representações: Ordem de Grandeza

α. 10n
→ se α é < ~3,16  → 10n

se α é ≥ ~3,16 → 10n+1

Exemplo:  18 ton = 18.000 kg = 1,8 x 104
→ o.g. = 104 + 0 = 4

→ 104

72 mm =  0,072 m = 7,2 x 10-2 
→ o.g. = 10-2 + 1 = -1

→ 10-1
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apenas uma estimativa da grandeza pode ser suficiente.

Exemplo:
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Medidas de Grandezas, Unidades e suas Representações

Unidades

Observe  as Unidades fundamentais e derivadas.

Comprimento
Unidade no SI:

m (metro)

Massa 
Unidade no SI:

kg (quilograma)

Padrão do kg

Tempo 
Unidade no SI:
s (segundos)

Célula para Césio rarefeito e 
resfriado - relógio atômico
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Medidas de Grandezas, Unidades e suas Representações

Unidades

11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, Paris, 1960 
O objetivo de um Sistema de Unidades é escolher um número mínimo de grandezas (grandezas 
fundamentais) às custas das quais se podem exprimir todas as outras grandezas (grandezas 
derivadas) e definir as suas unidades.

A medição de uma grandeza é a 
comparação dessa grandeza com 

outra da mesma espécie, um 
padrão, a que chamamos 
unidade por convenção. 

Os países que adotaram oficialmente 
o sistema métrico (verde).
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Medidas de Grandezas, Unidades e suas Representações

Unidades

SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES

Grandeza Nome da unidade Símbolo

Comprimento metro m

Tempo segundo s

Massa quilograma kg

Corrente Elétrica Ampère A

Temperatura
termodinâmica

Kelvin K

Quantidade de Matéria mol mol

Intensidade Luminosa candela cd

As unidades do Sistema Internacional de Unidades (SI de unidades) formam um sistema absoluto 
de unidades, o que significa que as três unidades básicas escolhidas são independentes do local 
onde as medições são efetuadas. O metro, o quilograma e o segundo podem ser utilizados em 
qualquer parte da Terra; podem mesmo ser utilizados em outro planeta. Terão sempre o mesmo 
significado. 
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Medidas de Grandezas, Unidades e suas Representações

Unidades

Prof. Marcus Vinicius - Professional & Business Coach - www.kikofernandes.com.br

Também conhecido como MKS
metro, kilograma e segundos

Regras de notação
Nome de pessoa = letra maiúscula

Ex.: 20A; 3N; 321K.

Não é nome de pessoa = letra minúscula
Ex. 5m; 12kg; 4s.

Os múltiplos e submúltiplos 
das unidades do SI:
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kikofernandes@gmail.com kikofernandes.coachKiko.Fernandes

Kiko Fernandes - Business & Life Coach

www.kikofernandes.com.br
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