Webex Meetings

Guia de início rápido para pais
DICAS DE
BATE‑PAPO

Participe de uma reunião em vídeo com
um professor usando seu computador.
01.	Selecione o link Entrar no convite que você
recebeu por e-mail.
 navegador abrirá uma nova página e carregará as
O
informações da reunião.
02. Digite as informações solicitadas.
03. Clique em Entrar na reunião.

Participe de uma
reunião usando o
celular ou tablet.
01.	Baixe o aplicativo
Webex Meetings na
Google Play Store
ou na Apple App
Store.

Se você tiver algum
problema para se
conectar ao áudio ou
vídeo, use a janela
de bate-papo para
pedir ajuda ao
professor.

02.	Abra o e-mail e clique no link Entrar na reunião
para abrir o aplicativo Webex Meetings.
03. Digite seu nome e seu endereço de e-mail.

Conectar-se ao áudio e vídeo.
01. 	Na lista suspensa Selecionar conexão de
áudio, selecione sua conexão de áudio.
02. 	Na lista suspensa Selecionar conexão de
vídeo, selecione sua conexão de vídeo.
03. 	Selecione Conectar áudio, Iniciar meu vídeo
ou Conectar áudio e vídeo.
Conexão de áudio e vídeo
Selecionar conexão de áudio
Chamar usando o computador

Selecionar conexão de vídeo
Câmera Face Time HD

Saída incorporada

	Chamar meu sistema de vídeo
Digite seu número de telefone na caixa de texto
e toque em ligar no canto superior esquerdo
da tela. Você recebe uma chamada e segue
as instruções para se conectar.
Chamada de entrada
	Disque um dos números de telefone mostrados
na tela. Quando solicitado, use o teclado do
telefone para inserir o código de acesso e o
ID de convidado exibido na sua tela.
	Chamada pela Internet
Escolha esta opção para se conectar ao áudio
usando o celular ou tablet.

Microfone incorporado

Mais opções

04.	Toque no ícone verde do telefone
para conectar o áudio. Selecione
entre uma das seguintes opções:

Apenas pré-visualização
Seu vídeo ainda não está sendo
exibido na reunião.

Conectar áudio e vídeo

05.	Toque no ícone de vídeo.
06. Toque em Iniciar meu vídeo.

