
How-to - Ferramenta Zoom – Videoconferência (EaD) 

Nesse documento serão destacados alguns pontos de configuração para que seja possível 

realizar uma videoconferência de qualidade com a ferramenta Zoom. A finalidade da 

ferramenta será, no atual cenário de pandemia pelo qual estamos passando, entregar um 

ensino a distância dinâmico, participativo e principalmente produtivo para docentes e 

discentes. 

- Para começarmos a utilizar a ferramenta Zoom deveremos, primeiramente, acessar o site 

https://zoom.us. Após acessar o site será necessário fazer o registro na plataforma, 

poderemos utilizar qualquer endereço de e-mail (gmail, hotmail, bol, yahoo etc.) para realizar 

esse cadastro. 

Passo 1 - Ao clicar no botão “Registre-se, é grátis”, serão exibidas as opções que teremos para 

o cadastramento da conta na plataforma Zoom:

 

 

Passo 2 - Nesse exemplo, utilizei uma conta do google para fazer o cadastro. Ao colocar o 

endereço de e-mail e a senha de autenticação do mesmo, a tela de criação de conta na 

plataforma será exibida: 

 

https://zoom.us/


Obs.: Para todas as opções de cadastramento que utilizarmos, a mesma tela de criação de 

conta será exibida. 

 

Passo 3 - Após clicarmos no botão de “Criar conta”, seremos redirecionados à página inicial da 

ferramenta Zoom. Já será exibida a página de agendamento de reuniões bem como todas as 

opções de reuniões que teremos: 

 

 

A opção mais recomendada a se utilizar é o de agendamento de reunião. Com ela é possível 

configurar o nome da sala e inserir o assunto sobre o que aquela reunião tratará. Para isso, 

recomendamos que os professores façam o processo alguns minutos antes do início da 

reunião. 

 

 

 



É imprescindível, nessa etapa de configuração da reunião, que mudemos a opção de fuso-

horário para o fuso de São Paulo, e mais alguns parâmetros para facilitar na fluidez das 

reuniões como exibido nas figuras abaixo: 

 

 

 

 

Após a parametrização, basta clicar na opção “SALVAR” para que a reunião seja agendada com 

sucesso.  

Passo 4 - Na tela seguinte, após clicarmos no “SALVAR”, será exibida a tela com as informações 

da reunião agendada. Nela, deveremos dar atenção a duas informações importantes que é o 

botão de início de reunião e o endereço de compartilhamento da reunião, como exibido na 

tela abaixo: 

 



 

Após clicarmos no “Copiar o convite” será exibida a tela da mensagem pronta que a 

ferramenta gera para que compartilhemos esse convite, será algo como: 

 

 

Bastará clicar em “Copiar convite para Reunião” e então compartilhar (CTRL+V) via whatsapp, 

telegram ou e-mail, que será o ponto de contato entre docentes e discentes. 

 

 

 

 

 

 



Passo 5 - O último passo será iniciar a reunião. Após o envio do convite aos alunos que 

participarão, bastará clicar no botão “Iniciar Reunião” para que sejamos redirecionados à 

página da reunião. Esse redirecionamento já dá início ao processo de download do aplicativo 

Zoom, para que seja instalado no nosso computador. Basta baixa-lo e executá-lo com um 

clique simples: 

 

 

A sua instalação consiste apenas em “prosseguir, prosseguir e prosseguir” não há 

parametrizações a serem feitas. Essa é a tela que será exibida ao anfitrião (Host), com a 

reunião já iniciada: 

 

 

 

 



Essa é a tela do Zoom exibida aos discentes (O meu vídeo não apareceu, pois eu utilizei o 

mesmo ativo para fazer o acesso como anfitrião (Host) e participante): 

 

 

DICAS E OBSERVAÇÕES: 

Dica: Para garantir uma melhor fluidez aconselhamos que seja desabilitado o 

compartilhamento de tela aos terceiros, fazendo assim com que só o anfitrião (Host) esteja 

apto a fazê-lo. Para desabilitar o compartilhamento de tela para qualquer pessoa, bastará ir 

nas opções avançadas de compartilhamento de tela e marcar as opções como indicado nas 

imagens: 

 

 

 

 



No menu que será aberto ao clicar na opção “Advanced Sharing Options...” deveremos deixar 

marcadas as opções indicadas na imagem e em seguida, fechar a janela flutuante: 

 

 

Feito isso, é só começar a aula propriamente dita e utilizar dos recursos que a ferramenta 

disponibiliza para dinamizar o ensino e o aprendizado. 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: 

 

Com o pacote free da ferramenta, teremos a disponibilidade de apenas 40 minutos corridos 

em uma reunião. É importante que o planejamento dos assuntos abordados seja feito em 

cima desse tempo para não causar prejuízo ao aprendizado dos discentes. 

O Zoom é uma ferramenta intuitiva e fluida. Com a vivência em sua utilização, teremos mais 

facilidade em explorar ao máximo o que ela pode nos proporcionar em termos de Ensino a 

Distância. 

Esperamos que esses passos agreguem valor à proposta do EaD que será entregue aos nossos 

alunos. 

 

Qualquer dúvida, estamos à disposição. 😊 
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