
Como assistir aos vídeos gravados das aulas online  

pelos navegadores (Chrome ou Microsoft Edge) ou programa Microsoft Teams 

 

 Como já de conhecimento de todos, começamos a utilizar a plataforma Microsoft Teams para as aulas 

online, tarefas e atividades avaliativas. Estas aulas gravadas pelos professores ficarão disponibilizadas para 

que os alunos possam assisti-las. 

 Para assistir, deve acessar o programa STREAM disponível na plataforma Microsoft Teams, 

segue abaixo os passos: 

 

a) Dentro do Microsoft Teams, no lado esquerdo da tela clicando nos 3 pontos (...) e em seguida em 

STREAM : 

 

b)  Clique no link Microsoft Stream no lado direito da tela, conforme imagem abaixo: 

 



c) Vai acessar o site do Microsoft Stream: 

 

d) Clique em My content/Meu conteúdo e depois em Groups/Grupos: 

 

e) Vai disponibilizar a sua respectiva sala, clique sobre o ícone da sala: 

 
 

 



f) Na próxima tela, para facilitar o acesso aos vídeos disponíveis, clique em Vídeos: 

 

 

g) Ao clicar no vídeo escolhido, o mesmo irá ser carregado para ser assistido: 

 

 



Como assistir aos vídeos gravados das aulas online através de dispositivos móveis 

(celulares – padrão Android e iOS) 

 

1. Android  

Se você tem um aparelho cujo sistema operacional seja Android, você pode utilizar e usufruir da mesma 

experiência do Microsoft Stream na palma das suas mãos. Para isso, siga os seguintes passos:  

 

1.º Passo: Abra a loja de aplicativos "Play Store" no seu aparelho, representado pelo ícone: 

 

2º. Passo: Pesquise por "Microsoft Stream" na loja de aplicativos e clique em “Instalar".  

 

3.º Passo: Aguardar concluir o download e a instalação. 

 

4.º Passo: Clique em "Abrir" ou feche a loja de aplicativos. 

 



Uma vez instalado o Microsoft Stream em seu aparelho Android, você deverá seguir os procedimentos 

abaixo para configurá-lo. É necessário fazer isso apenas uma vez e o aplicativo já estará configurado 

automaticamente quando você acessá-lo. 

1.º Passo: Abra o Microsoft Stream ou clicando no abrir logo após a instalação, clicando no ícone do 

aplicativo na área de itens instalados do seu aparelho. 

 

2.º Passo: Insira seu e-mail institucional e clique em "Entrar" (tela à direita). Lembre-se que seu email i

 nstitucional é aquele: nome.últimonome@luterano.com.br 

 

3.º Passo: Insira sua senha e clique em "Entrar". 

 

 

 

 

4.º Passo: Depois disso, uma série de mensagens de boas-vindas serão exibidas na tela do seu aparelho. 

Clique em “Meu conteúdo” . 

 

 



2. iPhone 

Se você tem um aparelho cujo sistema operacional seja iOS (iPhone, iPad, etc), você pode utilizar e usufruir da 

mesma experiência do Microsoft Teams na palma das suas mãos. Para isso, siga os seguintes passos: 

1.º Passo: Abra a loja de aplicativos "App Store" no seu aparelho, representado pelo ícone: 

 

2º. Passo: Pesquise por "Microsoft Teams". Clique em "Obter" na primeira opção de aplicativos listados. 

 

3.º Passo: Digite a senha da sua conta ou autorize a instalação com a sua biometria. 

 

 

4.º Passo: Aguardar concluir o download e a instalação. 

5.º Passo: Clique em "Abrir". 

 

Uma vez instalado o Microsoft Stream em seu aparelho iOS, você deverá seguir os procedimentos abaixo 

para configurá-lo. É necessário fazer isso apenas uma vez e o aplicativo já estará configurado automaticamente 

quando você acessá-lo. 

  



 

1.º Passo: Abra o Microsoft Stream ou clicando no abrir logo após a instalação, clicando no ícone do 

aplicativo na área de itens instalados do seu aparelho. 

 

2.º Passo: Insira seu e-mail institucional e clique em "Entrar" (tela à direita). Lembre-se que seu email i

 nstitucional é aquele: nome.últimonome@luterano.com.br 

 

3.º Passo: Insira sua senha e clique em "Entrar". 

 

 

 

 

4.º Passo: Depois disso, uma série de mensagens de boas-vindas serão exibidas na tela do seu aparelho. 

Clique em “Meu conteúdo” . 

 

 

 


