Criação de conta no Office 365 A1 – Educação

Licença e características do produto
Todos os alunos do Agrupamento de Escolas de Cister – Alcobaça poderão criar uma conta Office 365 A1
(utilização na Web/Online) e usufruir, de forma gratuita, de aplicações populares como o Word, PowerPoint,
Excel e OneNote para professores e alunos trabalharem em conjunto, facilitarem a comunicação e criarem
conteúdos.
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1. Criar uma conta no Office 365 – Educação
Deve aceder ao site: https://www.microsoft.com/pt-pt/education/products/office para fazer a inscrição no
Office 365.
Em alternativa, procure num motor de busca por “office 365 educação”.
Na página “Office 365 Educação” insira o seu endereço de e-mail institucional/escolar (axxxxx@aecister.pt)
e carregue no botão “Começar”.

a10365@aecister.pt

Nota: A conta que está a criar é exclusivamente para uso do “Office 365 Educação”, o seu e-mail
institucional/escolar e outros serviços/plataformas em funcionamento no Agrupamento de Escolas de Cister
não são afetados e continuam associados à conta no Google Workspace.
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De seguida, carregue na opção “Sou um estudante”.

E insira os seus dados, defina a palavra-passe que pretende para a conta do Office 365 e é necessário inserir
um código de verificação que foi enviado para o seu e-mail institucional/escolar (axxxxx@aecister.pt).
Recomenda-se que não selecione nenhuma das caixas de verificação. E carregar no botão “Iniciar”.
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Neste momento já tem conta no Office 365.
Poderá surgir a seguinte mensagem, indicando que é necessário esperar alguns minutos.

Caso contrário, aparecerá o ecrã por defeito, com as aplicações do Office na lateral esquerda.
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De seguida, no canto superior do lado direito, deve clicar no botão com as iniciais do seu primeiro e último
nome. Depois carregar na opção “Ver conta”.

Ser-lhe-á pedido para fazer a configuração que lhe permite recuperar a conta no caso de esquecimento da
palavra-passe. Carregue no botão “Seguinte”.

Insira o seu endereço de e-mail pessoal e carregue no botão “Seguinte”.

Página 5 de 8

Insira o código que foi enviado para a sua caixa de e-mail pessoal e carregue no botão “Seguinte”.
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2. Iniciar sessão na conta no Office 365 – Educação
Para iniciar sessão no Office 365 deve aceder a: https://www.office.com/
Escrever o seu endereço de e-mail e carregar no botão “Iniciar sessão”.
(Poderão aparecer ecrãs diferentes para iniciar sessão, mas o princípio de funcionamento será o mesmo)

Introduza a palavra-passe da conta Office 365 e carregue em “Iniciar sessão”.
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Na lateral esquerda já terá acesso às aplicações Office 365 Online.

Pode carregar no botão do menu para visualizar o nome das aplicações.
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