GUIA DE ACESSO EDUGEP À DISTÂNCIA
Professores

1ª Passo
Acesso Sala de Aula Virtual
No corpo do email enviado aos Encarregados de Educação, consta um link (link seguro), para
aceder a sala de aula virtual, este link é único para cada um dos professores
Exemplo de Link: https://zoom.us/j/exemplo (não clicar, é só um exemplo)
Os alunos à hora marcada para cada uma das sessões deverão aceder a Sala de Aula Virtual, o
professor(a) por seu lado deverá continuar a fazer o registo normal na aplicação de gestão da
EDUGEP (sincelo): presenças, faltas, observações, sumários, etc.

Acesso Professor Sala de Aula Virtual
1º Passo - O professor(a) deverá procurar no seu ambiente de trabalho do computador de
serviço o ícone azul (vídeo) Start Zoom:
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2º Passo devera abrir o Zoom e preencher os dados de acesso (email e senha) e clicar em
Efectuar Login:

Os dados de acesso serão configurados e disponibilizados pelo departamento de Sistemas
Digitais da EDUGEP.
Deverá surgir a seguinte janela
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3º Passo – Clicar na seta ao lado de nova reunião (só na primeira vez)

4ª Passo - Selecionar as duas opções colocando o certinho nas duas opções (só na primeira vez)

3

5º Passo – Iniciar Reunião (Aula), clicar no ícone laranja (nova reunião):

6º Passo – Clicar no Botão Ingressar em Audioconferência por Computador:
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7º Passo – Iniciar conversação (bate-papo) clicar no botão central em Bate-papo, nesta
funcionalidade é possível conversação escrita, envio de arquivos (pdfs, word, exercícios, etc).

8º Passo – Compartilhar Tela (partilha de ecrã), nesta vertente é possível partilhar ecrã (para
vídeos, exercícios, etc..) ou simular Quadro Branco, bem como outras funcionalidades a
explorar, dando asas à imaginação de cada um.
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9º Passo – Encerrar aula, a cada mudança de aula é necessário encerrar a conversação para
garantir a saída de todos os alunos e entrada no novo grupo.

Criamos ainda um DRIVE (Nuvem) para documentação, servirá essencialmente de apoio as
atividades à distância, onde poderão armazenar documentos de apoio as aulas, para enviar aos
alunos ou partilhar entre professores. No ambiente de trabalho dos computadores têm uma
pasta - ícone Google Drive onde podem encontrar as pastas das respetivas áreas que são
responsabilidade dos coordenadores organizar e gerir.
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Portugal enfrenta provavelmente um dos maiores desafios dos tempos modernos, desafio este
que implica a saúde de todos sem exceção, a EDUGEP em particular tem que provar mais uma
vez que é a solução para os nossos clientes, que temos um serviço excecional e de qualidade,
transmitindo confiança, credibilidade e inovação nos serviços prestados, contamos convosco
nesta tarefa.
RECOMENDAÇÕES TELETRABALHO
Þ Trabalha num espaço físico específico e confortável, separado do resto da rotina da
casa;
Þ Opta por manter a mesma rotina matinal e escolhe uma roupa adequada;
Þ Não te coloques em ambiente ou roupas demasiado confortáveis;
Þ Define um horário certo e alinhado com os horários da empresa;
Þ Durante o horário laboral mantem-te contactável nas ferramentas da empresa;
Þ Assegura a disponibilidade para participar, remotamente, nas reuniões necessárias.

No ambiente de trabalho do computador de trabalho da EDUGEP encontram o software
AnyDesk, software de acesso remoto com o departamento de sistemas digitais da EDUGEP.
Deverá clicar no ícone, e facultar o código de acesso remoto que é facultado no canto superior
esquerdo do software:

E aceitar de seguida a assistência técnica.
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
Pedro Cavaco – 962551092
Coordenação: Tiago Oliveira – 969634457
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