
TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

No Colégio Marista Conceição, as tecnologias educacionais fazem parte do 
cotidiano de ensino e aprendizagem, seja presencial ou remoto. Entre os 
diversos recursos usados estão:

• MARISTA VIRTUAL 3.0 (Ambiente Virtual de Aprendizagem)
O professor organiza suas trilhas de aprendizagem, disponibiliza resumos, mapas 
conceituais, arquivos trabalhados em aula, vídeos, áudios e links externos.

• OFFICE 365
Ao ingressar no Colégio, o estudante recebe uma conta de e-mail institucional, 
vinculado à plataforma Microsoft, que proporciona a licença de uso de todos os 
aplicativos do Office 365. Usamos o Microsoft Teams para as lives.



Para os momentos síncronos, que são chamados de lives, 
você precisa baixar no seu computador, smartphone ou tablet o 

Microsoft Teams.

Baixe o Microsoft Teams no seu celular ou tablet, ele é um aplicativo gratuito e está 
disponível para Android e iPhone (iOS).

Após instalado, é necessário fazer o seu acesso a partir de uma conta da Microsoft, que é 
fornecida pela escola

LOGIN: númerodamatrícula@maristavirtual.org.br
EX: 19013626@maristavirtual.org.br

SENHA: DDMMAAAA (data de nascimento)

Se preferir fazer o acesso pelo computador, siga o tutorial a seguir. 



2. Clique em Aplicativos Office 365 

1. Acesse o site maristaconceicao.org.br
ou colegios.redemarista.org.br/conceicao



3. Clique em Entrar



4. LOGIN: númerodamatrícula@maristavirtual.org.br

EX: 19013626@maristavirtual.org.br



3. Clique aqui

5. Digite a senha (DDMMAAAA) e clique em Entrar

ATENÇÃO: Se você já é estudante do Colégio Marista Conceição e alterou a senha, deve 
digitar a senha que escolheu. 

Qualquer dúvida entre em contato com a secretaria da escola, 
através do do e-mail sec.conceicao@maristas.org.br. 



6. Selecione o app
Teams



7. Clique na Turma



8. Clique em Ingressar

Pronto! No horário agendado o professor estará 
disponível para interagir com vocês. 



Aproveite para baixar o app Teams
na área de trabalho do seu computador. 

Depois de clicar em Baixar o aplicativo da área de trabalho, siga os passos até 
completar a instalação.

Se tiver dificuldade, entre em contato com te.conceicao@maristas.org.br

11. Clique em Baixar o aplicativo da área de trabalho


