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1. O Zoom

Número de reuniões ilimitado;
Reuniões individuais sem limitação de tempo;
Sessões e reuniões de grupos até 100 participantes e até 40 minutos (com possibilidade
de serem renovadas pelo Anfitrião); 

O Zoom é uma plataforma que permite conversação, videoconferência e reunião online. É um serviço
gratuito no plano Básico e tem outras funcionalidades nos planos pagos. Pode ser utilizado no Windows,
Mac, iOS, Android, Blackberry e Linux. 
O Zoom oferece um plano básico gratuito com todas as funcionalidades:

Para iniciar uma conversa,  reunião, aula ou conferência tem de se estar registado. A partir do momento
em que  está registado poderá ser Anfitrião de uma conversa, reunião, aula ou conferência e pode convidar
outros participantes.
Um Participante é um convidado para uma reunião agendada por um Anfitrião. Um participante não
precisa de uma conta do Zoom para se juntar a uma reunião. Os participantes podem participar numa
reunião através de computadores, smartphone, tablet ou mesmo telefone (só voz). 
Neste tutorial vamos apresentar as propostas mais básicas numa utilização num computador. Se for num
smartphone ou num tablet, os passos são semelhantes.
O Zoom está disponível, em português, no endereço:
 

www.zoom.us
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Entre no endereço do Zoom fornecido previamente e escolha uma opção de registo. Serão exibidas as
opções de registo: utilizando a sua conta do Google ou no Facebook ou com um email e uma palavra passe
(password). Como é habitual nestas situações, serão colocadas questões sobre o âmbito de utilização e sobre
a partilha de contactos.
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https://www.canva.com/
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2. Participar numa reunião feita por outra pessoa
Se recebeu um link ou um código para participar numa chamada, aceda à página inicial e selecione Entrar
em uma reunião. A reunião começa na hora marcada.

Depois, insira o código ou link recebido e estabeleça a ligação. Entre na Reunião.

3. Fazer uma Reunião/Dar uma aula
Depois de feita a inscrição, se quer fazer uma reunião ou dar uma aula aceda à página inicial onde lhe vão
aparecer diversas opções. Selecione Realizar uma Reunião e escolha uma das opções: com vídeo ligado ou
desligado ou apenas partilhando um ecrã.
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Para realizar uma reunião ou dar uma aula, o melhor, no entanto, é entrar na sua conta e Agendar uma
Reunião.  Pode fazê-lo ou na página de Perfil (1) ou na página de Reuniões (2).

1 

2 

A partir deste momento pode agendar a sua reunião ou aula:
Preencha os espaços pedidos : Tópico e Descrição (Opcional) (1);

                    Data e hora (2) 

1 

2 

Fuso horário - (GMT+0:00) Lisboa
Formato de data - Exemplo: dd/mm/yyyy (26/03/2020)
Formato de hora -  24 horas ou 12/12 (AM/PM), sendo que em Portugal o formato de 24 horas é o mais
reconhecido.

Obs: 
Quando preencher o seu perfil, defina:

No final,  grave as alterações.

A primeira vez  que utiliza o programa poderá instalá-lo no computador (descarregando uma extensão -
Plug-in)  ou no smartphone ou tablet (descarregando a aplicação).
A partir desse momento tem as condições técnicas para iniciar ou participar numa reunião/aula.
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Defina as outras condições em que pretende realizar a sua reunião. Tem vários tópicos para definir.

Se a reunião ou a aula é para realizar regularmente, deve assinalar Reunião recorrente. Depois pode
marcar a Recorrência (Diariamente, Semanalmente, Mensal ou Sem Horário Fixo).

Ao concluir e gravar vai ser gerado um endereço URL  (1) que vai enviar por email ou SMS para quem quer
que participe na reunião/aula. Pode, para facilitar, sincronizar e adicionar à Agenda do seu email (2).
Os participantes irão receber o URL para se ligarem e iniciarem a reunião/aula na hora que você decidiu.

2

1 
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Os seus convidados para a reunião ou os seus alunos vão receber o código URL que devem utilizar para
participar na reunião ou assistir à aula. Basta carregar no endereço ou proceder como indicado no tópico 
2. Participar numa reunião feita por outra pessoa).

4. Iniciar uma Reunião/ aula
À hora estabelecida, pode iniciar a reunião. A pontualidade é importante para o Anfitrião e para todos os
participantes.
Na sua área de reuniões carregue em Iniciar.

Abrir-se-á nova página e uma caixa de diálogo do sistema, devendo carregar em Abrir zoom.us.
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Nestes comandos pode efectuar diversas operações:
1 - Ativar e desativar o som;
2 - Interromper o vídeo e colocar um fundo atrás de si (deve ser uma parede lisa);
3 - Convidar participantes;
4 - Gerir participantes, estabelecendo as permissões dadas a cada um;
5 - Compartilhar tela, podendo projetar um PPoint, um filme ou qualquer documento;
6 - Bate-papo, que permite comentários e diálogo entre os participantes;
7 . Gravar a sessão para utilização posterior;
8 - Reacções, através de emojis;
9 - Encerrar a  reunião.
 
 

1                 2                      3               4                  5                6           7            8                     9
 

A reunião inicia-se com a abertura da janela  de emissão.
Na parte inferior da janela tem uma barra de menu com diversos comandos.
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Pode também definir (no canto superior direito da janela) se quer ver os participantes em mosaico (melhor
para uma reunião) ou com a imagem do Anfitrião num plano maior e as outras mais pequenas (melhor para
uma aula).



Biblioteca da Escola Secundária de Amares

5.  Algumas recomendações

 Experimente o Zoom, testando as suas funcionalidades principais.
 Controle a qualidade de vídeo e áudio.
 Ajuste a iluminação do espaço onde vai transmitir e evite ficar em contraluz.
 Escolha um espaço adequado à natureza da sessão (escritório ou sala com uma parede neutra).
 Pratique a falar para a câmara e não para o ecrã.
 Prepare e abra os recursos que quer partilhar.

 Silencie o microfone quando necessário e evite o efeito de feedback do ambiente para os participantes.
 Estabeleça ordem na participação dos membros da sala, evitando sobreposições que não são ouvidas.
Quando partilhar a tela, evite a partilha de dados pessoais (email, fotografias, etc.).
 Use a função de Bate-papo para questões e comentários breves.
 Procure agir naturalmente, evitando movimentos e situações perturbadoras.

Antes da sua reunião:
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.

 
Durante a sua reunião:
 

1.
2.
3.
4.
5.

 
 
 
 

Quando a reunião terminar basta ... Encerrar Reunião.
 
No plano gratuito as sessões têm um tempo limitado de 40 minutos. 
No entanto, se for necessário continuar, basta o Anfitrião reiniciar a reunião e os participantes voltarem a
ativar o link. A reunião é retomada por mais 40 minutos. 
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E agora . . . Toca a zoomar


