
GRAVAR AULAS COM ZOOM
NARRAR AULA SOBRE O POWERPOINT

9 de março de 2020
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OVERVIEW

Localizar ficheiro
da apresentação

da aula

Agendar aula na
plataforma zoom 

colibri
Gravar a aula

Obter link e colar
na plataforma

BlackBoard

https://videoconf-colibri.zoom.us/

https://videoconf-colibri.zoom.us/


ACEDA À 
PLATAFORMA
“COLIBRI” 
(ZOOM)

• Clique em “Entrar”

• Se o botão “Entrar” não estiver visível, 
clique em “Agendar”, e será
reencaminhado para a página de 
seleção de Instituição e de seguida
login.

Tenha o VPN 
UMinho desligado



REGISTE-SE
• Use as suas credenciais

UMinho
• User : “d….@uminho.pt”
• Password: a sua password 

para os Recursos UMinho
(ex: webmail)



SELECIONE 
“REUNIÕES”

NOTA
A gravação da “aula” 
corresponderá a uma
“reunião” em que será
participante única/o



Clique em “AGENDAR NOVA REUNIÃO”



PREENCHA A 
INFORMAÇÃO
(1/2)

Recomendamos que, na
designação , refira o código da 
aula na Blackboard

Na data e fuso horário, 
selecione a hora 
em que está a gravar

Designação da aula = BlackBoard



PREENCHA A 
INFORMAÇÃO
(2/2)
Selecione a Opção “ligado” no 
vídeo anfitrião

No final, faça “Salvar”

Se NÃO selecionar “GRAVAR”, 
pode controlar o início e fim
da gravação; se selecionar, a 
gravação, esta inicia-se com o 
início da reunião.



Para começar, clique em “Iniciar esta reunião”

Será aberta uma nova janela e assim
aberta a sessão



NOVA JANELA

A janela aberta
corresponderá à 
sua “aula”



NOVA JANELA

Pode encerrar a 
janela onde
trabalhou até
agora



VERIFICAÇÕES
Microfone: 
Deverá estar selecionado o 
microfone incorporado no 
seu dispositivo

EXPERIMENTE: 
falar ou fazer um ruído : a cor
do microfone deverá
modificar-se transitoriamente



VERIFICAÇÕES

VIDEO: 
Deverá estar selecionado o 
VIDEO no seu dispositivo

Se vir a sua imagem, a função
está operacional



VERIFICAÇÕES

SHARE: esta é a função que 
lhe permitirá abrir o seu
ficheiro de aula e gravar uma
narração sobre o mesmo

SELECIONE: a Opção “SHARE” 
e selecione o ficheiro que 
pretende apresentar na “aula”



SELECiONE O 
FICHEIRO A 
APRESENTAR

SELECIONE: o 
icon do ficheiro
e a Opção 
“SHARE”

O ficheiro
selecionado
deverá abrir



POSICIONE  A 
SUA IMAGEM E 
SELECIONE O 
MODO DE 
APRESENTAÇÃO
Quando colocar o 
POWERPOINT em 
modo de 
apresentação, a sua
janela de video será
reduzida. Posicione-a 
no canto superior 
direito



INICIE A 
GRAVAÇÃO

ATIVE a gravação com 
o atalho “Alt+R” 

ou selecionando

“RECORD SESSION” 
no MENU 



GRAVE A 
NARRAÇÃO

Comunique de forma 
pausada.

Ensaie com 2 ou 3 
slides antes de gravar
uma aula completa. 

Visualize o resultado.

Faça ajustes.



PARE A 
NARRAÇÃO 
e a GRAVAÇÃO



CONCLUA A 
APRESENTAÇÃO 
com “stop 
share”

Nos momentos
seguintes, o sistema
enviar-lhe-á um email 
com links para a gravação
(slide seguinte), verifique
a sua caixa de correio da 
UMinho



CONCLUA A REUNIÃO
com “End Meeting”

1. GRAVOU NA CLOUD?
Receberá um email com links para a 
aula (slide seguinte), verifique a sua
caixa de correio da Uminho

2. GRAVOU em “computador local”?
O Sistema irá converter a gravação em 
“.mp4” e guardando-a na PASTA ZOOM 
(ver abaixo)



PARE A 
GRAVAÇÃO 
com “stop 
recording”

Ao selecionar
“stop sharing…” 

será gerado
automaticamente
um ficheiro novo 

que se alojará
onde determinou

REMETENTE DA 
MENSAGEM TIPO 
DEVOLVIDA PELO 
SISTEMA ZOOM

Link A COPIAR E DISPONIBILIZAR NA BLACKBOARD 
Pode usar o link para “pre-visualizar” a sua aula



QUESTÕES?

suporte@gae.uminho.pt

mailto:suporte@age.uminho.pt


MAIS INDICAÇÕES INFORMAÇÕES EM 
www.gae.uminho.pt



Icons made by <a href="https://www.flaticon.com/authors/smashicons" 
title="Smashicons">Smashicons</a> from <a href="https://www.flaticon.com/" 
title="Flaticon"> www.flaticon.com</a>


