
Tutorial do Aluno

Participando de uma aula online



Acesse para testar o seu microfone antes de 
iniciar a aula.



Para visualizar  a lista dos participantes da 
aula, clique em “Participants”.
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Para compartilhar a tela do seu computador, 
clique em “Share”. Você pode mostrar o que 
está na sua tela na opção “Screen”. Em seguida, 
clique em Share.
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Para fazer anotações na sua tela, basta passar o 
mouse na parte superior da tela, escolher 
“Annotate” e selecionar os recursos na barra 
que será aberta.

Atenção!
Depois de fazer anotações na tela, clique no
“Mouse” para poder navegar na tela 
novamente.



As anotação ficam “fixas” na tela, então se você 
mudar de tela em uma apresentação, elas 
permanecerão. Para apagá-las pontualmente 
você pode utilizar o botão “Erase” ou pode 
apagar todas as anotações no botão “Clear”.



Você também pode salvar as anotações que faz 
em uma tela. Para isso, clique em “Save”.



Ao salvar, uma imagem da tela será guardada 
em uma pasta do seu computador. Ao clicar em 
“Show in Folder” será aberta a pasta na qual as 
imagens estão salvas. 

Atenção! Em computadores Windows, as 
imagens serão salvas na pasta “Zoom” dentro de 
“Documentos”.



Os participantes também podem fazer 
anotações na sua tela, para desabilitar, clique 
em “Desable participants annotation”.

Se você quiser saber quem está fazendo 
determinada anotação, clique em “Show Names
of Annotators”.

O botão “More”, apresenta mais configurações 
para o compartilhamento de tela.



Você pode utilizar uma lousa em branco na 
opção “Whiteboard”. Em seguida, clique em 
Share.
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As opções de anotações são as mesmas do 
compartilhamento da tela, com o diferencial de 
que você pode criar diversas páginas de 
anotação. 



A navegação das páginas criadas acontece na 
parte inferior direita.



No Whiteboard, você pode salvar ao final das 
suas anotações, pois ele funciona como um 
caderno. As imagens ficarão na mesma pasta 
das anotações de tela.



Ao assistir a um compartilhamento de tela, 
você pode:

a) Dar zoom na apresentação.

b) Solicitar o controle da apresentação do 
seu professor. *

c) Fazer anotações na tela. Atenção! As 
anotações serão visualizadas por todos os 
participantes. *
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d) Você pode modificar o modo de 
visualização da tela.
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* Essas configurações podem ser alteradas.



Para visualizar o bate-papo da aula, clique 
em Chat.



Você tem a opção de utilizar o recurso “Raise
Hand” que coloca a imagem de uma mão ao 
lado do seu nome. Para “abaixar a mão”, deve 
clicar no mesmo botão em “Lower Hand”.

* Essas configurações podem ser alteradas.




