Zoom para alunos
Dicas e práticas recomendadas
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Sobre as contas de zoom do aluno
Para ingressar em uma reunião do Zoom organizada pelo MCPS, os alunos deverão ingressar usando a Conta do Google
do MCPS. Antes de ingressar em uma reunião, os alunos precisarão configurar sua conta.
Embora pareça que os alunos possam realizar reuniões através do Zoom, outros alunos e funcionários não estão
autorizados a participar destas reuniões.
Os alunos não podem convidar ou gravar uma reunião com sua conta.
O único objetivo desta conta é garantir que os alunos consigam logar com uma conta do MCPS para participar das reuniões
de seus professores. Esta participação não é anônima.
É altamente recomendável que os alunos configurem suas contas antes de tentar ingressar na reunião de um
professor.
Configurando sua conta de zoom licenciada pelo MCPS
1. Visite https://mcpsmd.zoom.us.
2. Clique em Login.
3. Digite seu endereço de e-mail do MCPS no Google (@ mcpsmd.net) e a senha para continuar.
4. Você poderá visualizar seu perfil e configurações do Zoom. Como estudante, pode parecer que você possa realizar
reuniões; no entanto, outros alunos e funcionários NÃO PODEM participar de suas reuniões. O objetivo da conta é
permitir que você participe das reuniões de seus professores.
Check out this screencast to learn more! (Clique neste screencast para saber mais!)
Nota: Se você visitar o site da Zoom (https://zoom.us) e optar por fazer login no Google, você NÃO ESTARÁ entrando na
sua conta licenciada pelo MCPS e será associado à versão gratuita ou "Básica" do Zoom. Por favor, use as etapas
anteriores fornecidas para acessar o Zoom for MCPS.

Correct Login Page! (Página de Login correta)

Wrong Login Page! (Página de login errada)

Participando de uma reunião | Chromebooks
Ao ingressar em uma reunião do Zoom a partir de um Chromebook, os alunos podem ingressar e participar de uma reunião
do Zoom usando o aplicativo Zoom Chrome, já instalado no equipamento.
Para participar de uma reunião, os alunos do MCPS precisarão:
1.
2.
3.
4.
5.

Clique no link da reunião do Zoom fornecido pelo professor para iniciar o aplicativo no Chromebook.
Se for solicitado o login, os alunos devem inserir o endereço de e-mail e a senha do Google Apps e clicar em
Ingressar (Join).
Clique em Fazer login no Zoom (sign into Zoom) ao receber a mensagem informando: "Esta reunião é apenas para
participantes autorizados" (“This meeting is for authorized attendees only”).
Se solicitado, digite as informações da conta do Google Apps do MCPS, para ser colocado na sala de espera do
professor.
Observe que, se os alunos já estiverem conectados a um Chromebook ou ao navegador Chrome com sua
◦
conta MCPS, eles serão conectados automaticamente.

Participando de uma reunião | Mac / Windows
Os alunos podem ingressar e participar de uma reunião do Zoom a partir de um computador desktop ou laptop baseado no
Windows ou Mac usando o aplicativo Zoom.
1.
2.

Faça o download do aplicativo Windows: https://zoom.us/support/download
Após a instalação do aplicativo, consulte o artigo de suporte do Zoom:
Introdução ao Windows e Mac

Nota: Ao entrar no aplicativo, escolha Sign in with SSO (Entrar com SSO) e insira
“mcpsmd” como o domínio da empresa. Você será redirecionado para entrar e
será solicitado a iniciar o Zoom.

Participando de uma reunião | iOS / Android
Os alunos podem participar de uma reunião do Zoom a partir de um telefone Android ou iOS usando o aplicativo Zoom.
1. Faça o download do aplicativo para o sistema operacional do seu telefone:
Para dispositivos iOS, clique neste link: https://apps.apple.com/us/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
•
Para dispositivos Android, clique neste link: https://play.google.com/store/apps/details?
•
id=us.zoom.videomeetings&hl=en_US
2. Depois de instalar o aplicativo no seu telefone, consulte o artigo de suporte do Zoom: Getting Started with Android or
iOS
Solução de Problemas (Troubleshooting)
Tentei entrar no Zoom e apareceu Google 403 Error

Estou usando o navegador Google Chrome
Você pode estar conectado a uma conta que não seja do MCPS. Certifique-se de sair desta conta (sign out of Chrome ) e
fazer login no Chrome ( sign in to Chrome) ou criar um novo perfil do Chrome ( create a new Chrome profile ) sua conta do
MCPS antes de navegar para o treinamento.
Assista a este vídeo para suporte: crie um novo perfil do Chrome (create a new Chrome profile)
Não estou usando o navegador Google Chrome
Você pode estar conectado a uma conta que não seja do MCPS G Suite. Visite https://www.google.com e olhe no canto
superior direito para ver qual conta está conectada ao Google Apps. Se você estiver conectado a uma conta que não seja
do MCPS G Suite, clique no ícone do seu perfil e clique em Sair.

Clicar em um link de reunião do Zoom levou-me ao meu perfil de Zoom
Se você tentar ingressar em uma reunião antes de criar sua conta Zoom, precisará ser redirecionado de volta ao seu perfil
Zoom. Volte ao site original em que você encontrou o link da reunião do Zoom e clique nele novamente.
Tentei fazer login no Zoom e foi solicitado confirmar por e-mail
Isso ocorre porque você criou uma conta pessoal do Zoom antes do MCPS criar uma conta para você. Para converter sua
conta Zoom pessoal em uma conta MCPS, você será solicitado a verificar seu email. Depois de clicar no botão azul
Verificar, navegue até a caixa de entrada do aluno do Gmail e encontre o email do Zoom intitulado "Confirme as alterações
na sua conta". Abra esse email, clique no botão Verificar. Você será redirecionado ao site da Zoom, onde será solicitado
que confirme mais uma vez.

