Manual Aulas Virtuais INCISA|IMAM
Utilizando a ferramenta Zoom
Para utilização da ferramenta e acesso as aulas siga os passos a seguir.
1.

Clique aqui para acessar o Zoom

2.

Em seguida, clique em“REGISTRE-SE”

3.

Para o cadastro, recomendamos utilizar as opções “Fazer login com
Google” ou “Fazer login com Facebook”, por ser mais rápido e fácil.
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4.

Após criar sua conta, clique no botão para baixar
o aplicativo Zoom
Clique para baixar

Para iOS, acesse AppStore
Para Android, acesse Google Play

5.

Aguarde o e-mail com o convite para aula. Este e-mail deve
chegar no seguinte padrão abaixo apresentado:

“INCISA IMAM está convidando você para uma aula Zoom agendada.
Tópico: Aula Teste IMAM
Hora: 31 mar 2020 01:00 PM São Paulo
Entrar na reunião Zoom
https://zoom.us/j/364852421?pwd=Z2NnTXhSWHRqdWhhT2dSck0wM3lIZz09
ID da aula: 364 852421
Senha: 802191”

No dia e horário agendado, basta clicar no link em destaque ou inserir no
aplicativo o ID da aula.
Para uma melhor conexão sempre deixe marcadas as opções “Não conectar
ao áudio” e “Desligar meu vídeo”, o professor saberá que você está on-line mas
não poderá te ver ou te ouvir. Mas após entrar na sala você pode enviar para ele
mensagens via Chat.
6.
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7.

Quando solicitado insira a senha.

8.

Assim você estará na sala de aula virtual.

Durante a aula, o professor poderá alternar entre slides, fotos, textos ou sua
própria imagem.
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9.
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Para assistir as aulas em seu dispositivo móvel, após baixar o
Zoom, abra o aplicativo e clique em “Ingressar em uma reunião”. Em
seguida, digite o ID e após clicar em “Ingressar na reunião”, insira a
senha e clique em “OK”.

10.

Com seu dispositivo móvel deitado, utilizando o touch da direita para
esquerda, você poderá alternar entre a imagem de seu professor e
opções de visualização da sala virtual.

5

11.

Com um clique rápido na tela você consegue visualizar o menu de
opções onde poderá ver todos os participantes da aula e iniciar
um chat, além da opção de “Levantar Mão”, caso queira fazer
alguma pergunta ao professor.

Para mais informações sobre o Zoom, clique aqui!

