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1. Instalação 

Descarregue a aplicação no site zoom.us 

 

Fazemos a instalação do programa. 

 Ícone fica visível no ambiente de trabalho. 
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2.. Login  

Clicamos duas vezes no ícone do programa Zoom: 

a. Ou aparece esta janela para Login. Efetuamos Login com Google. Com o nosse email 

do aeanadia. 

 

b. Ou aparece a janela do Zoom, se já temos o Login feito. 
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3.  Ambiente de trabalho da Plataforma Zoom  

1. Esta é a janela do Zoom  

 Separador iniciar – 1 

 Separador conversa – 2 

 Separador Reuniões – 3 

 Separador Contactos - 4 

 

 

2. Na imagem anterior tinha uma marca vermelha no separador, significa conversa 

perdida. Também podemos procurar pessoas ou turmas e deixar mensagem. 

1              2            3           4 
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3. No separador Reuniões podem aparecer as reuniões que estão agendadas 

4. No separador Contactos – Canais (à esquerda). 

a.  Aqui vai encontrar todas as turmas de que faz parte.  

b. Nesta turma pode encontrar todos os elementos desse conselho de turma. 

c. Pode deixar mensagem a todos ou ligar a todos. 

 

 

Pode escrever aqui a sua mensagem. 

a) 

b) 

c) 
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4. Agendar Reunião 

a) Clique no ícone agendar 

 

b) Podem colocar a vossa turma e vosso nome no Tópico. Hora e dia da 

reunião conforme calendário das reuniões. Colocar a senha a turma. E no 

Calendário colocar outros calendários. AGENDAR 
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c) Basta clicar no botão  Copiar para área de transferência. Agora basta abrir 

o vosso email, criar uma mensagem nova e colar este texto no corpo da 

mensagem. E enviar para todos os elementos do CT. 

 

 

d) Quando voltarem ao Zoom, no separador Reuniões vão ter a reunião 

agendada. No dia basta clicar nessa reunião e Iniciar reunião. 
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5. Compartilhar a tela 

 
 

Para compartilhar sua tela durante uma videoconferência, tanto o anfitrião, 

como os demais participantes da reunião podem clicar em “Compartilhar” e selecionar 

a opção que deseja compartilhar (ex: toda a área de trabalho, uma apresentação, 

apenas uma página, etc). 

O anfitrião tem a possibilidade de bloquear o compartilhamento de tela para 

outros participantes. Após selecionar a opção “Compartilhar tela”, aparecerá a opção 

para selecionar qual janela deseja compartilhar: a área de trabalho, uma apresentação, 

etc. 

6. Convidar novos participantes 
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Os participantes podem ser convidados para a videoconferência por e-mail, 

SMS, redes sociais, e também é possível copiar o link da reunião para enviar da forma 

que você escolher. 

7. Alterar o anfitrião 

Muitas vezes pode ocorrer de um anfitrião iniciar uma reunião e depois outra 

pessoa dar continuidade na mesma sala. Para isso, é possível alterar o anfitrião da 

reunião 

 


