
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!

Manual de volta às aulas



COMO FICAM AS AULAS?

A partir do dia 11 de maio, 
nossas aulas acontecerão 
remotamente por meio da 
plataforma TeamLink e as 

atividades serão aplicadas na 
plataforma Google Classroom 

e FEF Virtual.



EM QUAIS DIAS E HORÁRIOS AS 
AULAS SERÃO TRANSMITIDAS?

As aulas deverão acontecer 
de acordo com o dia e 
horário das disciplinas, 
previsto no cronograma 

do curso. O tempo de aula 
será o mesmo do ensino 
presencial, observando 
exposição, atividades e 

discussão. 



Conheça a plataforma de 
suas aulas virtuais: 

Para utilizar o software TeamLink no computador, segue link 
para download

    SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS
    https://download.teamlink.co/TeamLink+Setup.exe

    SISTEMA OPERACIONAL MAC OS (APPLE) 
    https://download.teamlink.co/TeamLink.dmg

Para utilizar o software TeamLink no celular, basta procurar 
em sua loja virtual (Google play ou App Store) por TeamLink 

videoconferência. 



Como participar das aulas?

Abra o software ou App TeamLink e clique na segunda opção:
Participar de uma reunião sem uma conta



Como participar das aulas?

O próximo passo é se identificar

1

2

1 Digite o ID da reunião fornecido pelo professor.
2 Digite seu nome
Participar de uma reunião



Conheça a plataforma de 
suas atividades virtuais: 

FEF VIRTUAL  e Google Classroom
O FEF VIRTUAL é o sistema institucional do 

aluno e poderá ser acessado pelo www.fef.br 
e informar o RA e senha do Aluno

Para utilizar a plataforma Google 
Classroom no computador, o acesso é 

disponível em www.classroom.google.com e 
para utilizar no celular, basta procurar em 
sua loja virtual (Google play ou App Store) 

por Google Classroom. 

OBS. É necessário ter uma conta gmail para fazer 
o login na plataforma. 



Abrindo o Google Classroom

 Se já tiver uma contato Google, basta 
fornecer seu e-mail e prosseguir.
 Se ainda não tem uma conta no Google, 
clique em criar conta e siga as instruções 
na tela.



Como participar da CLASSE

 Para participar da sala, clique no símbolo 
de mais (+) e escolha a opção Participar da 
turma.
 Será solicitado o código da turma, que será 
fornecido pelo professor da disciplina.



JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!

 Em caso de dúvidas, entre em contato 
conosco por telefone, whatsapp ou e-mail:

(17) 3465-0000
(17) 9.98184-0110
atendimentomkt@fef.edu.br


