COLÉGIO AFONSO PENA
CAP Empreendimentos Educacionais LTDA- ME
CNPJ 10.776.527-66
Dr. Manoel Tourinho, nº 411 – CEP 11015-031 - Tel. 3227-1121
www.colegioafonsopena.com.br
cap@colegioafonsopena.com.br

Como entrar no Zoom para acompanhar encontros on line
com os professores
Apresentação
Os professores irão programar aulas para fornecer explicações e
responder a dúvidas utilizando o programa Zoom. Este software, está disponível
na Internet, no qual os participantes da reunião não precisam pagar para utilizar.
É um sistema leve, funciona bem mesmo que a Internet seja de baixa velocidade
e pode ser utilizado em computadores, SmartPhones, Tablets, iPhones, IPads.

Como utilizar o Zoom
Basta digitar (ou clicar) o link fornecido pelo professor que deve ser algo
semelhante ao apresentado abaixo.
https://zoom.us/j/2579752665
Se estiver usando o computador
Basta entrar direto na reunião clicando o botão “Joint to meeting”
Se estiver utilizando SmarthPhone (Celular) ou Tablet
Escolher “Abrir com Zoom”
Se aparecer a mensagem “Usuário pela primeira vez baixe o aplicativo
Zoom na app store”, clique para entrar na app store e baixe o aplicativo.
Após instalar, votar para o Zoom e clicar em “Ingressar na Reunião”.
Se pedir ID basta informar o mesmo número do link (no exemplo acima
2579752665)
Obs: se enfrentar problemas após instalar o aplicativo, feche tudo, e utilize
novamente o link para entrar no Zoom.
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Ao entrar na reunião:
Colocar seu nome completo. Não colocar apelidos ou “nick names” pois o
professor precisará dos nomes dos presentes.
Clicar no botão OK
Na barra que surge ao levar o mouse para a parte inferior da tela, clicar
em: “Incluir áudio” e “Iniciar vídeo”
Atenção: Todos podem entrar, o aplicativo é leve, funciona bem mesmo
que a Internet seja de baixa velocidade. Pode ser utilizado em
computadores, SmartPhones, Tablets, iPhones, IPads.

