GUIA DE ACESSO EDUGEP À DISTÂNCIA
Alunos e Encarregados de Educação

Acesso Sala de Aula Virtual
No corpo do email enviado aos Encarregados de Educação, consta um link onde deverão clicar
(link seguro), para aceder a sala de aula virtual.
Exemplo de Link: https://zoom.us/j/exemplo (não clicar, é só um exemplo)
Deverá ser encaminhado para o seu browser de internet, onde surgirá uma página idêntica à
seguinte:

Ao abrir, na primeira janela pop-up com a pergunta: Gostaria de autorizar esta página a abrir
“zoom.us”?, deverá clicar na opção permitir.
No pop-up seguinte deverá clicar no botão laranja – Concordar e prosseguir e em seguida no
botão laranja Fechar.
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Em seguida deverá seguir as indicações constantes no seu browser (aconselhamos o navegador
da Google – Chrome), que deverão ser as seguintes:

Neste ponto há 2 hipóteses, ou arrancar com a sala virtual via browser ou instalar a aplicação
Zoom, aconselhamos a instalação do software, que está disponível para equipamentos
Windows, Mac mas também para equipamentos móveis nas app stores.

Instalar o Zoom

Passo 1 - Clicar em baixar e executar Zoom.
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Passo 2 – Clicar no instalador
Aguardar instalação e seguir orientações

Passo 3 – Introduzir o nome do Aluno
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Passo 4 – Após introdução do nome do aluno clicar em Ingressar na Reunião.

Passo 5 – Clicar no botão Ingressar com vídeo
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Passo 6 – Clicar no botão Ingressar em Audioconferência por Computador

Passo 7 – Clicar em iniciar vídeo no canto inferior esquerdo caso o vídeo não esteja ativo
Passo 8 - Para iniciar conversão por texto clicar em no botão na parte inferior central em Batepapo

Para ajuda ou suporte deverá contactar os serviços do departamento de sistemas digitais da
EDUGEP, pelos seguintes contactos:
Gonçalo Silva – 933211219
Maria João Gonçalves – 966850096
Tiago Oliveira - 969634457
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