
Zoom para Aulas On-line



Criação de Conta e Instalação do Zoom



Como criar sua conta no Zoom?



Como criar sua conta no Zoom?

1. Acesse:
https://www.zoom.us/signup

2. Digite o e-mail que deseja utilizar no 
Zoom no campo “Seu endereço de e-mail
do trabalho”

3. Clique no botão “Inscreva-se” 

DICAS: Você pode trocar o idioma da 
página no canto inferior direito da mesma

IMPORTANTE: Criar conta é grátis!



Como criar sua conta no Zoom?

1. O Zoom vai enviar uma mensagem 
para o e-mail que você cadastrou.

DICA: Caso o e-mail não chegue após 
5 minutos, após verificar sua caixa de 
spam, clique em “Reenviar outro e-mail”

E-



Como criar sua conta no Zoom?

1. Ao localizar o e-mail enviado pelo 
Zoom, clique em “Ativar Conta”

E-



Como criar sua conta no Zoom?

1. Preencha seu nome e sobrenome

2. Escolha uma senha e a confirme

3. Clique em “Continuar”



Como criar sua conta no Zoom?

1. Você não precisa indicar o Zoom 
para seus amigos, clique em 
“Pular esse passo”

DICA: Se necessário, clique “Não sou 
um robô” e faça o procedimento do 
reCAPTCHA do Google.



Como criar sua conta no Zoom?

1. Clique em “Ir para minha conta”
E-



Como criar sua conta no Zoom?

1. Em Perfil, edite sua foto e nome 
para assegurar sua presença 
adequada nas aulas.



Como instalar o Zoom no seu dispositivo?



Como instalar o Zoom no seu dispositivo?

Passo 1 – Acesse o endereço e baixe o Zoom adequado ao seu dispositivo.
Computadores: https://zoom.us/download#client_4meeting
Celulares: https://zoom.us/download#client_iphone

Passo 2 – Inicie a instalação e siga o procedimento passo a passo do instalador.

Passo 3 – Após abrir, clique em “Efetuar Login” e faça o acesso com a conta que criou 
anteriormente.

https://zoom.us/download
https://zoom.us/download


Como instalar o Zoom no seu dispositivo?

ATENÇÃO
Mantenha sempre o
Zoom atualizado em seu
dispositivo.



Obrigado !
http://ccead.puc-rio.br

http://ccead.puc-rio.br/


Agendamento, Início e Encerramento



Como agendar sua aula no Zoom pela Web?



Como agendar sua aula no Zoom pela Web?

1. Acesse:
https://www.zoom.us/signin

2. Digite seu “Endereço de e-mail” e sua 
“Senha” do Zoom

3. Clique no botão “Efetuar Login” 



Como agendar sua aula no Zoom pela Web?

1. Clique no item “Reuniões” 
do menu lateral esquerdo



Como agendar sua aula no Zoom pela Web?

1. Clique no botão “Agendar uma Nova Reunião”



Como agendar sua aula no Zoom pela Web?

1. Informe respectivamente 
o título da sua aula e descrição nos campos 
“Tópico” e “Descrição (opcional)”

2. Também defina o dia, horário, duração e 
fuso horário da sua aula

3. Recomendamos que inicialmente agende 
aula por aula, evitando “Reunião recorrente”

4. Selecione “Gerar automaticamente” o 
ID da Reunião (mais seguro)

5. Não deixe de definir uma senha, na verdade 
trata-se de uma URL mais segura (o aluno
não precisa de nada além do link)



Como agendar sua aula no Zoom pela Web?

6. Sugerimos que na entrada o vídeo dos 
participantes (alunos) e anfitrião (professor) 
fiquem desligados

7. O Áudio podemos deixar marcado “Ambos”, 
mas o uso de telefone é um serviço adicional

8. Podemos habilitar ou desabilitar:
- Entrada dos alunos antes do professor
- Assegurar que os alunos entrem mudos
- Forçar a autorização individual dos alunos
- Garantir a gravação da aula (IMPORTANTE)

9. Depois basta clicar em “Salvar”!



Como agendar sua aula no Zoom pela Web?

1. Copie o link da sala clicando em 
“Copiar o convite” e envie aos alunos

2. Você pode também editar a reunião clicando
em “Editar esta Reunião”

3. Assim como, pode “Salvar como um modelo 
de reunião” para facilitar a criação de reuniões 
com a mesma configuração

4. A qualquer momento, você pode “Iniciar esta 
Reunião” ou “Excluir esta Reunião”



Como agendar sua aula no Zoom pela Web?

1. Veja um exemplo de convite de reunião 
apresentado ao clicar em “Copiar o convite”

OBS. Você pode apenas enviar o link abaixo de 
“Entrar na reunião Zoom” para o aluno, 
utilizando o texto de sua preferência

DICA: Se o aluno tentar acessar pelo navegador
e não pelo aplicativo, será requerida a senha.



Como agendar sua aula no Zoom pela Web?

1. Dentro do item do menu lateral “Reuniões”, você pode selecionar “Modelos de reunião” 
para “Agendar reunião com este modelo”, ou seja, com um modelo anteriormente salvo

2. Também pode selecionar no menu superior “Próximas reuniões” e “Reuniões Anteriores”



Como agendar sua aula no Zoom pelo Software?



Como agendar sua aula no Zoom pelo Software?

1. O gerenciamento de reunião pode 
também ser feito dentro do Zoom, 
selecionando a opção “Reuniões” do Menu 
Superior

2. As mesmas funcionalidades de estão 
disponíveis nessa interface: 
Agendar (+), Iniciar, Convite, Editar e Excluir



Como agendar sua aula no Zoom pelo Software?

1. Os campos são os mesmos para 
Adicionar ou Editar uma reunião que os 
anteriormente explicados

2. Não é possível criar modelos na interface 
do Zoom



Como iniciar sua aula agendada no Zoom pela Web?



Como iniciar sua aula agendada no Zoom pela Web?

1. No item do menu lateral “Reuniões”, você verá as “Próximas Reuniões”

2. Clique em “Iniciar” para começar sua reunião (aula)

OBS. A reunião pode ser iniciada a qualquer momento, independente do horário/dia.



Como iniciar sua aula agendada no Zoom pela Web?

1. Ao iniciar a reunião pelo navegador, 
será solicitada autorização para 
“Abrir o Zoom.us”, clique para continuar

2. Você pode iniciar a reunião (sala de aula)
a qualquer momento (independente do horário)



Como iniciar sua aula agendada no Zoom pela Web?

1. Pronto! O Zoom será iniciado e se conectará
com a reunião (sala de aula) que você
agendou



Como iniciar sua aula agendada pelo Software?



Como iniciar sua aula agendada pelo Software?

1. No Zoom, selecione a opção “Reuniões” 
do Menu Superior

2. Escolha a reunião que deseja “Iniciar”

3. Clique no botão “Iniciar”

OBS. A reunião pode ser iniciada a qualquer 
momento, independente do horário/dia.



Como encerrar uma aula no Zoom?



Como encerrar uma aula no Zoom?

1. No menu inferior clique em “Encerrar Reunião” (em vermelho)



Como encerrar uma aula no Zoom?

1. Escolha encerrar para todos os participantes ou apenas sair e deixar os 
participantes (alunos) ainda na sala



Obrigado !
http://ccead.puc-rio.br

http://ccead.puc-rio.br/


Configurações de Áudio e Vídeo



Como configurar seu áudio no Zoom ao entrar?



Como configurar seu áudio no Zoom ao entrar?

1. Com a reunião (sala de aula) conectada 
você pode testar seu alto falante e microfone,
seguindo os passos indicados ao clicar nessa
opção



Como configurar seu áudio no Zoom ao entrar?

1. O Zoom vai emitir um som (toque), 
lembre-se de deixar o volume do seu 
dispositivo “ligado” em volume adequado

2. Se você ouvir o som, clique em Sim

3. Caso não esteja ouvindo, você pode 
selecionar outro alto falante na caixinha 
de seleção e repetir o teste até que esteja 
funcionado



Como configurar seu áudio no Zoom ao entrar?

1. Posteriormente, o Zoom pede para você 
falar pausadamente e repete o que você 
falou para testar seu microfone

2. Se você ouvir a repetição, clique em Sim

3. Caso não esteja ouvindo, você pode 
selecionar outro microfone falante na 
caixinha de seleção e repetir o teste até 
que esteja funcionado



Como configurar seu áudio no Zoom ao entrar?

1. Finalizada a configuração do áudio, 
você precisará clicar em “Participar com 
áudio do computador” para autorizar o 
uso do seu áudio na reunião (sala) do 
Zoom

OBS. O microfone iniciará ativo ou inativo 
de acordo com suas preferências que 
serão apresentadas na sequência.



Como configurar seu áudio no Zoom?



Como configurar seu áudio no Zoom?

1. Com a reunião (sala de aula) conectada 
você precisa clicar em “Juntar-se ao áudio do 
computador” para autorizar o uso do seu 
áudio na reunião (sala) do Zoom

2. Também pode selecionar para nas 
próximas entrar automaticamente marcando 
a caixa de seleção, mas não é recomendado 
nesse início de uso do Zoom



Como configurar seu áudio no Zoom?

1. Clique na seta para cima, ao lado do ícone 
do microfone, no meu inferior do Zoom



Como configurar seu áudio no Zoom?

1. Você pode iniciar o teste explicado 
anteriormente no item 
“Teste o alto-falante & microfone” 

2. Você pode também selecionar as opções 
de Microfone e Alto-falente que desejar

3. Assim como, pode “Sair do Áudio do 
Computador” para retirar a autorização de 
uso do som pelo Zoom 

4. Também pode explorar “Configurações de 
Áudio” para adequar as suas preferências



Como ajustar preferências de áudio no Zoom?



Como ajustar preferências de áudio no Zoom?

1. Clicando em “Configurações de Áudio”, 
após clicar na seta para cima, ao lado do 
ícone do microfone, você acessa as 
preferências do Zoom, começando pelo 
Áudio



Como ajustar preferências de áudio no Zoom?

1. Nessa tela você pode, por exemplo, 
Silenciar microfone quando ingressar e 
realizar outros ajustes de preferência de 
Áudio



Como configurar seu vídeo no Zoom?



Como configurar seu vídeo no Zoom?

1. Clique na seta para cima, ao lado do ícone 
do de Vídeo, no meu inferior do Zoom

2. Escolha a Camera utilizada (ex. a interna 
do seu notebook ou uma webcam externa)

3. Você pode também “Escolher plano de 
fundo virtual”

4. Assim como, clicar em “Configurações de 
Vídeo”



Como configurar seu vídeo no Zoom?

1. Se clicou em “Escolher plano de 
fundo virtual” você pode escolher 
uma imagem ou enviar um vídeo 
ou imagem de sua preferência

OBS. Essa funcionalidade não 
é suportada por todos os 
computadores / versões do 
Zoom



Como configurar seu vídeo no Zoom?

1. Se clicou em “Configurações de Vídeo”
você pode definir suas preferências, como,
por exemplo, Desligar o vídeo quando
ingressar



Como ligar e desligar áudio e vídeo no Zoom?



Como ligar e desligar áudio e vídeo no Zoom?

1. Clique sobre o ícone do microfone no 
menu inferior do Zoom para desativar ou 
ativar o áudio

2. Se preferir, utilize a tecla de atalho 
exibida ao passar o mouse sobre o ícone



Como ligar e desligar áudio e vídeo no Zoom?

1. Clique sobre o ícone do vídeo no menu 
inferior do Zoom para desativar ou ativar 
o áudio

2. Se preferir, utilize a tecla de atalho 
exibida ao passar o mouse sobre o ícone



Obrigado !
http://ccead.puc-rio.br

http://ccead.puc-rio.br/


Participantes



Como gerenciar os participantes da aula?



Como gerenciar os participantes da aula?

1. Clique em “Gerenciar Participantes” no menu inferior do Zoom

2. Caso o seu espaço de tela seja reduzido, possivelmente a 
opção estará dentro do ícone “...”



Como gerenciar os participantes da aula?

1. Você pode:
Desativar/Ativar o som de todos 
Desativar/Ativar som dos participantes ao entrar
Permitir/Não Permitir que Participantes se renomeiem
Bloquear a entrada na reunião
Baixar a mão de todos



Como gerenciar os participantes da aula?

1. Você pode em um participante:
Desativar/Ativar o som do participante
Iniciar bate-papo com participante
Pedir para Iniciar o Vídeo do participante
Renomear o participante

2. Você pode fechar o gerenciar participantes 
usando a seta ou “x” no canto superior esquerdo

OBS. Não torne o aluno “Anfitrião”



Como gerenciar os participantes da aula?

1. Recentemente o Zoom adicionou um 
botão específico para para Segurança, 
onde você pode desativar ou ativar:

- Sala de Espera
- Compartilhamento de tela
- Bate papo
- Renomear-se 

2. E pode ainda remover um participante



Obrigado !
http://ccead.puc-rio.br

http://ccead.puc-rio.br/


Bate Papo e Reações



Como bater papo com os participantes da aula?



Como bater papo com os participantes da aula?

1. Clique em “Bate-papo” no menu inferior do Zoom

2. Caso o seu espaço de tela seja reduzido, possivelmente a 
opção estará dentro do ícone “...”



Como bater papo com os participantes da aula?

1. Você pode escrever para Todos os participantes nesse bate 
papo (como se fosse um grupo do WhatsApp)

2. Também pode configurar no ícone “...” se os participantes 
podem conversar com:
Ninguém
Apenas com Anfitrião
Apenas com Anfitrião e público
Com Todos



Como bater papo com os participantes da aula?

1. Para falar com um participante 
específico, basta selecionar o nome do 
mesmo em “Para” e envia sua 
mensagem



Como bater papo com os participantes da aula?

1. Também é possível enviar um arquivo do seu computador 
para todos os participantes clicando em “Arquivo”

2. Esse arquivo fica disponível no bate papo para download 
dos participantes



Como os alunos podem reagir a sua aula no Zoom?



Como os alunos podem reagir a sua aula no Zoom?

1. O aluno (participante) pode: 
“gostar” 
“aplaudir” 
“levantar a mão”

OBS. A opção está no menu em “...” no celular 
(imagem ao lado) e no menu inferior em 
“Reações” no computador



Como os alunos podem reagir a sua aula no Zoom?

1. O “aplauso” e “gostei” ficará no canto 
do vídeo do aluno

2. O “levantar a mão” será notificado no 
ícone participantes e também ficará ao 
lado do nome do participante



Obrigado !
http://ccead.puc-rio.br

http://ccead.puc-rio.br/


Compartilhamento de Tela, Quadro e Anotações



Como compartilhar meus slides no Zoom?



Como compartilhar meus slides no Zoom?

1. Clique em “Compartilhar tela” no menu inferior do Zoom

2. Caso o seu espaço de tela seja reduzido, possivelmente a 
opção estará dentro do ícone “...”



Como compartilhar meus slides no Zoom?

1. Selecione o programa que deseja usar 
para apresentar seus slides de acordo com 
o formato (PDF, PowerPoint, Keynote, etc.)

2. Clique em “Compartilhar Tela”



Como compartilhar meus slides no Zoom?

1. Veja abaixo um exemplo da visualização dos seus slides e 
vídeo pelo aluno em seu celular



Como compartilhar meus slides no Zoom?

1. Durante o compartilhamento, o professor 
tem acesso ao menu do Zoom na parte 
superior da tela, ficando o mesmo oculto e 
aparecendo ao passar o cursor do mouse

2. O professor pode também pausar ou 
interromper o compartilhamento

3. Assim como, visualizar os participantes e 
seu vídeo na caixa flutuante



Como usar o quadro do Zoom?



Como usar o quadro do Zoom?

1. Clique em “Compartilhar tela” no menu inferior do Zoom

2. Caso o seu espaço de tela seja reduzido, possivelmente a 
opção estará dentro do ícone “...”



Como usar o quadro do Zoom?

1. Selecione Quadro Branco

2. Clique em “Compartilhar Tela”

OBS
O quadro banco tem as mesmas 
funcionalidades do compartilhamento dos 
slides anteriormente apresentado. 



Como realizar anotações no Zoom?



Como realizar anotações no Zoom?

1. Durante o Compartilhamento de Tela, é 
possível selecionar “Anotar” no menu 
superior do Zoom

2. Serão exibidas opções para escrever na 
tela, desenhar e outros recursos de 
anotação

OBS.
Quando em tela cheia, o que ocorre 
normalmente durante o compartilhamento, 
você pode arrastar o box de vídeos e 
também escolher minimizá-lo, ver apenas 
um vídeo ou vários.



Como realizar anotações no Zoom?

1. Ao segurar o clique do mouse sobre alguns dos recursos de Anotar aparecem 
opções adicionais, como o uso de retas

2. Repare também a escolha da exibição de apenas um vídeo na caixa de vídeos



Como realizar anotações no Zoom?

1. No ícone “...” do menu superior do Zoom durante o compartilhamento é possível:

Habilitar/Desabilitar Anotação do Participante

Mostrar nomes dos anotadores



Como realizar anotações no Zoom?



Obrigado !
http://ccead.puc-rio.br

http://ccead.puc-rio.br/


Salas Simultâneas



Como habilitar o recurso de Salas Simultâneas?



Como habilitar o recurso de Salas Simultâneas?

Acesse sua conta do Zoom na web e clique em Configurações no menu esquerdo.



Como habilitar o recurso de Salas Simultâneas?

Diversas opções estarão disponível, ative Sala simultânea.
Aproveitando, desative Suporte Remoto.



Como realizar trabalhos em grupos na aula?



Como realizar trabalhos em grupos na aula?

No menu do Zoom vai aparecer a opção “Salas Simultâneas” se você marcou "Sala 
simultânea - Permitir que o anfitrião divida os participantes da reunião em salas 
separadas" dentro de "Em Reunião (Avançado)" nas "Configurações” da sua conta do 
Zoom na Web. Clique nessa opção!



Como realizar trabalhos em grupos na aula?

Você pode dividir a turma escolhendo manualmente os grupos ou de forma aleatória,
assegurando a quantidade de grupos desejada. A tela exibe a quantidade de
participantes e permite vocês escolher a quantidade de grupos nas quais estes serão
divididos. Você pode também dividir manualmente, escolhendo quem estará em cada
sala.



Como realizar trabalhos em grupos na aula?

O anfitrião (professor)
pode clicar em Opções
para configurar as salas
simultâneas.

O professor (anfitrião) pode configurar as salas
simultâneas antes de abrir as salas, clicando
em “Opções”. Quando estiver configurado,
basta clicar em “Abrir Todas as Salas”



Como realizar trabalhos em grupos na aula?

Cada participante deve aceitar ingressar na
sala simultânea aberta.

As salas simultâneas podem ser fechadas a
qualquer momento no botão “Fechar Todas
as Salas”. Nesse caso, todos retornam para a
sala com todos.



Como realizar trabalhos em grupos na aula?

O anfitrião (professor) pode transmitir
mensagens para os participantes das salas
simultâneas usando o botão “Transmitir uma
mensagem para todos”, digitando sua
mensagem e clicando em “Transmitir” para
finalizar o envio



Como realizar trabalhos em grupos na aula?

O anfitrião (professor) pode também entrar em uma das salas para 
interagir com os participantes da mesma clicando em Ingressar.



Como realizar trabalhos em grupos na aula?

O anfitrião (professor) também pode mover
um participante de uma sala para outra,
clicando em “Mover para” na linha do
respectivo participante que deseja mover



Como realizar trabalhos em grupos na aula?

O anfitrião (professor):
- “Adicionar uma Sala”
- “Renomear Sala”
- “Excluir Sala”
- “Atribuir” participante a sala



Como realizar trabalhos em grupos na aula?

O anfitrião (professor) depois de fechar as
salas pode reabrir mantendo a distribuição dos
participantes, clicando em “Abrir Todas as
Salas”

Também pode clicar em “Recriar” para nova
distribuição automática



Obrigado !
http://ccead.puc-rio.br

http://ccead.puc-rio.br/


Gravação



Como gravar sua aula no Zoom?



Como gravar sua aula no Zoom?

Você pode configurar no Zoom durante 
o agendamento da sua aula para
“Gravar a reunião automaticamente 
no computador local”



Como gravar sua aula no Zoom?

Você pode configurar na Web durante 
o agendamento da sua aula para
“Gravar a reunião automaticamente 
no computador local”



Como gravar sua aula no Zoom?

Você pode clicar em “Gravar” para iniciar a gravação. Se você está compartilhando sua tela, o
menu com essa opção fica na parte superior da tela. Senão, fica no rodapé. Além disso, caso o
espaço de tela esteja reduzido, possivelmente a opção estará dentro do ícone “...” (Mais).



Como gravar sua aula no Zoom?

Depois de iniciado, você pode pausar ou interromper a gravação também no menu Zoom

Se interromper (parar), você pode iniciar uma nova gravação. 
Nesse caso, serão vídeos diferentes gerados ao final da aula.



Como gravar sua aula no Zoom?

Se a câmera estiver ativa e a tela compartilhada, será gravado o compartilhamento de tela e a
câmera no canto superior direito. Abaixo mostramos um exemplo da visualização dos seus slides e
vídeo pelo aluno em um celular.



Como gravar sua aula no Zoom?

Se você estiver apresentando com a visualização vertical das câmeras, essa será a forma que
apareceránesse momento na gravação. O vídeo sempre fica no canto direito superior.



Como gravar sua aula no Zoom?

Sem o compartilhamento, se você está visualizando o orador, quem fala é exibido. Se a pessoa
que fala não tem imagem ou está com configuração de privacidade, aparece apenas essa
ilustração (boneco) e se ouve sua voz.



Como gravar sua aula no Zoom?

De igual forma, a exibição de galeria também pode ser utilizada. A troca entre visualização do
orador e da galeria pode ser feita em um botão no canto superior direito do Zoom.



Como gravar sua aula no Zoom?

Ao interromper ou encerrar a reunião o vídeo é salvo automaticamente na pasta padrão



Como gravar uma aula no Zoom?

A pasta padrão pode ser escolhida nas 
preferências do Zoom, acessível no botão 
de engrenagem em sua tela inicial.



Como gravar uma aula no Zoom?

A pasta padrão pode ser escolhida nas 
preferências, na seção “Gravando”. Nesse 
mesmo local você pode definir outras 
preferências



Como editar sua aula gravada no Zoom?

O Zoom grava o vídeo no seu computador na extensão “.mp4”, criando uma pasta
específica para a aula. Lembre-se que o Zoom salva essa pasta no diretório definido nas
opções de gravação de suas preferências.



Como gravar uma aula no Zoom?

Veja como ficou a disposição 
de uma aula gravada com tela 
compartilhada e vídeo ativo em 
formato “.mp4”



Edição



Como editar sua aula gravada no Zoom?



Como editar sua aula gravada no Zoom?

Avidemux é um software de edição de vídeos gratuito, projetado para 
tarefas simples de corte, que suporta o formato enxuto de gravação 
utilizado pelo Zoom e é compatível com Mac, Windows e Linux. 

1) Acesse o site: http://avidemux.sourceforge.net/download.html

2) Faça download da versão adequada ao seu sistema operacional.

3) Instale o software no seu computador utilizando o instalador.

4) Abra o software Avidemux em seu computador. 

http://avidemux.sourceforge.net/download.html


Como editar sua aula gravada no Zoom?

Clique no ícone de “Pasta”, conforme
ilustrado ao lado para abrir o vídeo a
ser editado.



Como editar sua aula gravada no Zoom?

Selecione o vídeo gravado pelo Zoom (extensão “.mp4”) no seu computador, conforme
ilustrado acima. Lembre-se que o Zoom salva o arquivo da gravação no diretório definido
nas opções de gravação de suas preferências.



Como editar sua aula gravada no Zoom?

Assegure que as configurações
estejam conforme imagem.



Como editar sua aula gravada no Zoom?

Recomendamos que você primeiro navegue pelo seu vídeo para identificar e anotar em
que momentos (00:00:00.000) são necessários cortes no vídeo. Para tanto, você pode
utilizar os controles disponíveis na parte inferior esquerda do software, conforme ilustrado
acima.



Como editar sua aula gravada no Zoom?

Dica: O significado de cada botão de navegação
é apresentado ao lado, junto com a respectiva
tecla de atalho. Recomendamos experimentá-los
um a um para compreender o efeito na execução
do vídeo.



Como editar sua aula gravada no Zoom?

Com os momentos (00:00:00.000) que precisa
cortar anotados, você pode navegar diretamente
para esses pontos do vídeo utilizando o botão
“Time” abaixo dos controles, conforme assinalado.

Dica: Digite na caixa de diálogo
apresentada (vide abaixo),
exatamente o momento que anotou
(00:00:00.000) e clique em “OK”.



Como editar sua aula gravada no Zoom?

Os trechos do vídeo podem ser selecionados marcando o momento de início com
“Marker A” e o momento de fim com “Marker B”. Para tanto, você pode utilizar os
ícones da caixa de controle para efetuar essa marcação. O trecho compreendido
entre os momentos (marcas) - A e B - ficará destacado em um retângulo azul.

Botão para 
marcar o início

Botão para 
marcar o fim



Como editar sua aula gravada no Zoom?

Com o trecho selecionado você pode salvar o trecho destacado em seu computador
clicando no símbolo de disquete e escolhendo o local e o nome que deseja para o vídeo
deste trecho. Mantenha o vídeo com a extensão “.mp4”.

Você pode repetir os passos de seleção de trecho e salvar até que sua aula esteja dividida
em vídeos (partes) na quantidade que desejar. Idealmente vídeos de 15 minutos são o
tamanho ideal para o consumo dos alunos, mas se você gravou uma aula ao vivo é
natural colocar a aula de forma integral ou dividida em seus intervalos.



Como editar sua aula gravada no Zoom?



Como editar sua aula gravada no Zoom?

Caso deseje deletar algum trecho, você pode simplesmente executar a seleção e
posteriormente usar a tecla de deletar ou de recortar do seu teclado.

Lembre-se que se deletar um trecho do vídeo você não poderá utilizar mais os momentos anotados,
pois a duração do vídeo é alterada. Além disso, não é permitido deletar o início ou fim do vídeo.

Nesse caso você precisará executar posteriormente salvar todo o vídeo como um
trecho para que a deleção seja salva.



Como editar sua aula gravada no Zoom?

Você também pode juntar um vídeo ao final de outro vídeo. Para tanto, abra um
vídeo e depois selecione “Append” no menu superior “File”. Escolha o outro vídeo
que deseja colocar ao final do vídeo que está aberto.



Obrigado !
http://ccead.puc-rio.br

http://ccead.puc-rio.br/

