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Manual de utilização do Zoom 

Alunos 1º Ciclo 

 
ZOOM 

 

O ZOOM é uma ferramenta informática que permite a realização de sessões remotas, com 

áudio e vídeo.  

 

O Agrupamento Gualdim Pais irá realizar sessões síncronas com esta ferramenta, ou seja, 

momentos de ligação direta entre professores e alunos, como forma de manter o contacto 

possível, esclarecer dúvidas e explicar conceitos mais específicos de alguma matéria. 

 

Tenho que criar uma conta no Zoom? 

Não! Os alunos não têm que criar conta no zoom. Nem precisam instalar nada nos seus 

computadores, podendo utilizar o Zoom no navegador/browser (Chrome, Mozilla Firefox, 

etc.). No entanto, podem instalar a última versão indo à página https://zoom.us/download e 

clicando em “Fazer Download”. A última versão (5.0.0 23168.0427) é a mais segura até ao 

momento. Depois, é seguir os passos para a instalação. Não é preciso fazer qualquer registo no 

zoom.  

 

Não tenho computador. Tenho apenas telemóvel (ou tablet). Como faço? 

Nesse caso deve instalar a app ZOOM, gratuita e disponível na loja do sistema do seu 
equipamento (Google Play para os equipamentos Android e App Store para os equipamentos 
da Apple). Não precisa criar conta, apenas instalar a app. 
 

Como é que sei a data/hora das sessões síncronas? 

O professor titular enviará no Plano semanal de trabalho a data/hora em que as sessões 
síncronas se realizarão. 
  

https://zoom.us/download
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Como posso aceder às sessões síncronas? 

O professor titular cria a sessão no ZOOM e envia os dados de aceso à sessão por mail (ou no 

plano semanal) com indicação de:  

- link de acesso à reunião (basta clicar nele para entrar); 

- ID e senha da reunião (só para o caso de quem quiser entrar através da aplicação instalada)  

EX:  

A TT … está convidando você para uma reunião Zoom agendada. 

Hora: 30 abr 2020 12:00  

Entrar na reunião Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/77618474966?pwd=b0FlUWZ5VlM5dWR6Tis0cVM3NZz09  

 

ID da reunião: 776 1847 4966 

Senha: 2gafn4 

 

Nota importante: na hora da sessão, o professor entra primeiro e só depois entram os alunos 

na sessão, clicando no link ou em “participar”(no caso de entrarem pela aplicação)! 

 

 

Notas para pais/encarregados de educação e alunos 

 

 A ligação da reunião (link que o professor envia) não deve ser partilhada.  

 Durante as sessões os alunos devem estar num local tranquilo, sem ruídos; 

 Devem evitar falar vários alunos ao mesmo tempo, pedindo a palavra ao Professor 

para intervir (levantando a mão); 

 O Professor é o moderador e o responsável da sessão, devendo haver respeito como 

se de uma aula presencial se tratasse;  

 Caso algum encarregado de educação não autorize a partilha de imagem do seu 

filho(a) na sessão, basta clicar no ícone do vídeo (na barra em baixo, do lado esquerdo) 

para desligar a câmara do PC (no smartphone também existe essa opção!) 

 

NOTA IMPORTANTE: a participação dos alunos nas sessões síncronas é obrigatória nos termos 

do artº 4º do Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril, salvo se o aluno se encontrar 

impossibilitado de participar nas mesmas, por exemplo por não ter meios informáticos para 

tal, se encontrar docente ou por outro motivo alheio à sua vontade. Nesta situação, o EE deve 

fazer chegar ao titular de turma a devida justificação de não participação do seu educando, 

pelo meio mais expedito.  

 

 

Boas aulas! 

 

A Equipa de Apoio Tecnológico 

https://us04web.zoom.us/j/77618474966?pwd=b0FlUWZ5VlM5dWR6Tis0cVM3NZz09

