
COMO TER ACESSO ÀS 
AULAS REMOTAS



Para começar:
1. Clique no link https://cesar.zoom.us/j/179714168

2. Você será redirecionado para uma página para realizar o download do 
ZOOM. Este processo deve ser automático, mas caso isso não ocorra, basta 
clicar no link faça o download aqui, que aparece na página para baixar o 
programa;

3. Depois de baixar o programa, basta executar e aguardar o Zoom iniciar;

4. Ao abrir a janela do programa, clique em join computer audio para habilitar o 
microfone e o som do seu computador.

https://cesar.zoom.us/j/179714168
https://launcher.zoom.us/downloads/5ERDGkfPBlnN_wiBl1Qbz6MlWw6dzHRD7YafXGMIDmw1SgWqUB_VtPMt-bxRYlPjtykXGW4FxeLx9AS8A-diB7RSMsnbQXcLGZdLe8EhtT7T0uPe9jKzu07k0J2BGx54FBrpiyE4w8hRqMc870Q_agD_kr7nPeuyor29FsigC-iO2ysryWeeMPslHUMchn_BZcATNixDnRHzsidXk7gpT4TS-1mRrZzdNU7bzkUWv-UQF4JAgfmRYdpOhSIkE7gB6ppew_a6Vu02xog32qTLp28XQExOJYcbQMN7wn4LYmC-uxLSgJci3q4z4Gu6Yux3l-uHrKwirOmb8ALTsULR2w==.22ba051b81c57ef3aa0a3d9e0caa95d7fbdea4a3d6d1ef608bca463fe1bffc78/Zoom_launcher.exe


Em seguida:
1. O Professor irá disponibilizar 

um link no qual o aluno 
deverá clicar e ter acesso ao 
ambiente de transmissão da 
aula. Esse link levará o aluno 
para a seguinte página:



Em seguida:
2. Na própria página aparecerá a 
opção para levar diretamente para 
o aplicativo.



Em seguida:
3. Após clicar em Abrir Zoom 
Meetings, o aluno será direcionado 
para o aplicativo.Ao abrir a janela do 
programa, clique em join computer 
audio para habilitar o microfone e o 
som do seu computador.



Por último:
4. O ambiente estará pronto para a 
transmissão da aula. Agora é só 
aguardar o professor iniciar a 
transmissão. 



Sugestões para tornar 
a sua aula ainda mais 
proveitosa



Você 
pode:

Usar hangouts/whatsapp, ou 
qualquer outro aplicativo da sua 

preferência, para discutir com 
grupos de trabalho em momentos 

oportunos da aula; 

 Emudecer a transmissão principal 
para evitar interferências, quando 

estiver fazendo uso de outra 
ferramenta;

 Priorizar a rede cabeada, que oferece 
maior estabilidade, evitando perda de sinal 

e travamento, ao invés de wifi ou rede 
celular;
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Usar fone de ouvido, 
pois aumenta a 

qualidade do áudio e 
do microfone;
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Emudecer o microfone, quando não estiver 
utilizando-o, para não atrapalhar os colegas;

Alternar entre as câmeras dos 
professores, de outros alunos 

participantes da call e a tela de 
apresentação dos slides;

 Evitar usar a câmera do seu 
dispositivo, exceto quando 

indispensável, pois deixa a conexão 
mais lenta;

Usar microfone, além 
do chat disponível no 

Zoom.
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Como gravar aulas no zoom
Para viabilizar a gravação das aulas pelos professores, 

preparamos um passo a passo para ajudar.



 Cenário 01

1. Entre na sua sala com o link 
disponível no dashboard do 
Zoom. 

2. Para gravar a aula você 
precisará ser o HOST da sala.  

3. Para se tornar host, o 
professor deve clicar no Mais 
(...) e depois em 
REINVIDICAR ANFITRIÃO 
(Claim Host).

Como gravar aulas no zoom



 Cenário 01

1. Aparecerá uma janela, onde 
o professor deverá digitar a 
CHAVE DE ANFITRIÃO 
fornecido na planilha do 
Zoom.

2. Código aceito, o professor 
passará a ser o host da 
sala, ganhando a permissão 
para gravar a aula.

Como gravar aulas no zoom



 Cenário 01

1. Para iniciar a gravação, 
basta clicar no botão 
GRAVAR e escolher 
GRAVAR NESTE 
COMPUTADOR. 

2. Imediatamente você 
visualizará a palavra 
GRAVANDO no topo da 
tela.

Como gravar aulas no zoom

Como deve aparecer no topo da tela do computador:



 Cenário 01

1.

Como gravar aulas no zoom

1. Para pausar a gravação, 
clique no ícone PAUSAR 
e para PARAR no ícone 
correspondente.

2.



 Cenário 01 Como gravar aulas no zoom

1. ATENÇÃO! Quando a aula 
terminar, lembre de 
ENCERRAR A REUNIÃO.



 Cenário 01 Como gravar aulas no zoom

1. Ao ser perguntado 
escolha "ENCERRAR A 
REUNIÃO PARA 
TODOS".



 Cenário 02 Como gravar aulas no zoom

1. Procurar qual participante 
está como "Anfitrião" . 



 Cenário 02 Como gravar aulas no zoom

1. Peça gentilmente que o 
participante clique no seu 
nome. Clique em “Mais” 
(more) e escolha a opção 
‘Tornar Anfitrião” (Make 
Host). 

2. Prossiga com a 
gravação conforme 
passos anteriores.



Como criar 
Breakout Rooms 
no zoom

Essa função permite criar Sub-Salas do ZOOM 
para suas dinâmicas. É muito simples de usar.



 

1. Selecione a opção Breakout 
na parte inferior da tela.

Como criar Breakout Rooms no Zoom



 

1. Selecione a quantidade de 
salas que você quer e como 
você deseja a distribuição dos 
alunos. O zoom permite que 
isso seja feito de forma 
manual ou automática.

Como criar Breakout Rooms no Zoom



 

1. Se você optar por manual, 
você precisará adicionar cada 
um dos alunos a sua 
respectiva sala.

2. Caso você opte por 
automática, a distribuição é 
feita de forma aleatória.

Muito importante: Depois que 
escolher a quantidade de salas, e os 
participantes, lembre de apertar em 
"OPEN ALL ROOMS".

Como criar Breakout Rooms no Zoom

1. 2.



 

1. Cada sala tem uma opção no 
canto superior para que o 
aluno possa pedir para você ir 
até a sala tirar dúvidas. 
Quando um aluno pedir ajuda 
a seguinte mensagem aparece 
para você:

Como criar Breakout Rooms no Zoom



 

1. Ao aceitar participar, 
automaticamente você será 
direcionado para sala que te 
chamou.

Como criar Breakout Rooms no Zoom



 

1. Caso você precise dar um 
recado para todos, avisar, por 
exemplo, que você está indo 
para sala 1 e depois vai para 
sala 2, você pode mandar uma 
mensagem geral apertando na 
opção "broadcast a message 
to all".

Como criar Breakout Rooms no Zoom



 

1. E a gravação? Continua da 
mesma forma! Basta apertar 
no ícone de gravação e a 
gravação acontecerá 
normalmente. 

A gravação continua 
funcionando, mas só grava o 
CONTEÚDO da sala que 
você está, ou seja, quando 
você entrar em uma Breakout 
Room, estará gravando o 
conteúdo apenas daquela 
sala.

Como criar Breakout Rooms no Zoom



 

1. Por fim, quando terminar sua 
dinâmica, por favor selecione 
"Close all rooms" para todos 
voltarem para sala principal.

Como criar Breakout Rooms no Zoom



Como criar Polling 
(Enquete) no Zoom

Essa função permite criar enquetes no ZOOM 
durante suas aulas. Aprenda como fazer! 



 

1. Para criar uma enquete, ao 
entrar na sala, clique em 
Polling, digite a pergunta 
desejada, coloque as opções 
de resposta e salve.

2. Em seguida, clique novamente 
em Polling e disponibilize a 
enquete para os participantes 
da reunião responderem.

Como criar Polling (Enquete) no Zoom



Como “Levantar a 
mão” durante aula 
no Zoom
Essa função permite que os alunos “levantem a 
mão” virtualmente, deixando a interação nas 
aulas mais organizada e democrática. 



 

1. Para “Levantar a mão” durante 
a aula, basta clicar em ‘Raise 
Hand’. 

Como “Levantar a mão” durante aula no Zoom



 

1. Uma mão azul aparece ao 
lado do nome da pessoa que a 
levantou. 

2. Para “Abaixar a mão”, basta 
clicar na opção ‘Lower hand’. 

Como “Levantar a mão” durante aula no Zoom



Recomendações 
de segurança



Recomendamos:

1. Atualizar a versão do ZOOM. A mais atual é a 4.6.9. Terça 

07/04/2020 deve sair uma versão com outras 

correções/melhorias.

2. Acessar (Aqui para versão windows e aqui  para versão macOS);

3. Evitem divulgar o link da reunião em redes sociais, só 

compartilhem essa informação com os outros participantes;

4. Ao criar uma reunião nova, coloquem uma senha. É possível 

também colocar senha em uma reunião existente, basta em ir 

https://zoom.us/meeting e escolher o Meeting ID desejado.

5. Em caso de dúvidas, entrem em contato com 

https://api.whatsapp.com/send?phone=558134196777.

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201361953-New-Updates-for-Windows
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201361963-New-Updates-for-macOS
https://zoom.us/meeting
https://api.whatsapp.com/send?phone=558134196777.


#Vamosjuntes


