
Dicas Zoom 
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Essa dica consiste o professor espelhar a tela do seu celular para u�lizar como uma ferramenta 
extra, que seja para usar como câmara auxiliar.

Após você ter iniciado sua web aula 
terá que acessar o aplica�vo ZOOM 
pelo celular.
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Para u�lizar essa função você deve ter o aplica�vo ZOOM instalado no seu celular. 
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Quando iniciar o 
aplica�vo você deve 

efetuar seu Login, com 
seu e-mail e senha 

cadastrados.
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Preenchido os 
dados clique em 

Efetuar Login
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Após realizado o login aparecerá 
essa tela na qual você terá diversas 
opções, para compar�lhar a tela do 
seu celular , você deverá clica em 

compar�lhar tela.



8

Logo após clicar em 
compar�lhar tela no celular 
vai requerer uma chave de 
compar�lhamento ou ID da 

reunião, acesse sua 
conferência e veja sue ID.
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O ID sempre ficará no
topo esquerdo da sua
conferencia zoom.
Digite esse ID em seu
aplica�vo clique ok.
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Depois que você inseriu o ID de 
sua reunião aparecerá esse aviso 

no seu celular.
OBS: Essa opção ira espelhar a tela 

do seu celular fique atento.



11

Depois de iniciar a seção sua
tela do seu celular voltará para
o início com duas ferramentas
no canto inferior esquerdo.
Essas ferramentas são o lápis
de escrever na tela e a outra
para interromper o
espelhamento do seu celular.
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Na plataforma zoom estará 
espelhando a tela do seu celular, 

tudo o que você fizer com seu 
celular as pessoas da sala 

poderão ver.
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Dica de uso, caso você queira mostrar 
algum objeto que não der para ser 

mostrado através de sua webcam, você 
pode u�lizar a câmara do seu celular 

como no exemplo acima demonstrado.
Câmara do 

celular 
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Quando quiser interrompe o 
espelhamento clique aqui ou 
você pode interromper pela 

própria plataforma.
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