
Para instalar o Zoom em seu computador, é só seguir esses passos...

Passo 1

Clique nesse link: http://www.zoom.us/download

O site do Zoom vai abrir em outra janela ou aba.



Clique em 
“Fazer download”

Passo 2

Clique no botão azul “Fazer Download.”



Passo 3

Seu download vai começar, escolha a pasta em seu 
computador que deseja colocar o instalador e clique em “salvar.”

Clique em 
“Salvar”



Passo 4

Quando o download terminar, 
clique na parte debaixo da tela, em cima do instalador.

Clique em 
“Zoomlnstaller.exe”



Passo 6

Depois de terminada a instalação, 
uma janela vai abrir. Pode fechar e ignorar.

Clique em 
“Fechar”



Pronto! Seu Zoom está instalado!

Agora vamos aprender como iniciar o curso no Zoom.

Arraste para baixo



Passo 1
Você vai receber um link. 

Clicando nesse link que você vai conectar 
o seu Zoom na nossa sala virtual. 

EXEMPLO:

FIRST CURSOS

Clique no Link



Passo 2

Irá aparecer a caixa para que você abra no Zoom.

Clique em 
“Abrir Zoom”



Passo 3

Para entrar na sala do curso, coloque seu nome completo.

Coloque seu 
nome completo



Observação
Caso entre antes do horário de início, uma janela irá aparecer com a frase 

“Please wait for the host to start this meeting”
Isso quer dizer que a aula ainda não iniciou, mas você pode aguardar nessa tela, 

pois quando o professor começar, o curso iniciará automaticamente!



Antes da aula
Marque a opção “Join with Computer Audio” para ativar o som.

Marque 
essa opção



Durante a aula
Você pode usar o Chat para mandar mensagens.

Use o Chat para 
enviar mensagens



Durante a aula
Você pode usar o ícone marcado para mandar reações.

Use o ícone para 
mandar “reações”



Durante a aula
Você pode acionar ou desativar a câmera.

Use o ícone para ativar 
ou desativar a sua câmera



Bom curso!
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