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Manual de utilização do Zoom 

Alunos 2º e 3º Ciclos 

 
ZOOM 

 

O ZOOM é uma ferramenta informática que permite a realização de conferências 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, podem utilizar o Zoom no navegador (Chrome, Mozilla Firefox, etc.) 
 

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

Nesse caso deves 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? 

Deve consultar no Moodle o Plano semanal de trabalho e ver a data/hora em que as sessões 
estão marcadas. 
  

Como posso aceder às sessões síncronas? 

O(a) professor(a) de cada disciplina cria a sessão no ZOOM e coloca na respetiva disciplina do 

Moodle a ligação (link) em que deves clicar. Clicas na ligação para abrir a sessão do Zoom.  

Nota importante: vais ter que esperar até o professor autorizar a tua entrada na aula. Depois, 

já podes participar! 
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Notas para pais/encarregados de educação e alunos 

 

 A ligação da reunião não deve ser partilhada. Todos os alunos da turma terão acesso à 

ligação através do Moodle; 

 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; 

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

se de uma aula presencial se tratasse. 

 

 

Boas aulas! 

 


