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Crie sessões síncronas no ZOOM com a sua conta de 
email institucional do AEQB 
 

1. Entrar no ZOOM 

Caso não tenha ainda conta no ZOOM com email institucional do AEQB, deve solicitar a sua ativação via 
admin.cursosonline@espan.edu.pt, e seguir as instruções abaixo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pedir nova palavra-passe 

   

 

Endereço: https://zoom.us/ 

Clicar em: SIGN IN 

Clicar em:  
Forgot password? 
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Será enviado um email para a caixa de entrada do email institucional com um link para definir nova palavra-
passe. 
 

 

 

3. No vosso email institucional 

 

 

 

4. Preencher o formulário com a nova palavra-passe 

 

Preencher com o 
email institucional 

Clicar na caixa de verificação 

 

Clicar neste link para proceder à definição 
de uma nova palavra-passe 
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Palavra-passe alterada com sucesso. A partir daqui já pode entrar na sua conta fazendo SIGN IN com o email 
institucional e a nova palavra-passe. 

 

5. Configurar sessão síncrona 

Selecionar a opção: “SCHEDULE A MEETING” 

 

Preencher os campos de configuração da reunião: 

 

 

Ter atenção que a palavra-passe deve 
respeitar as seguintes regras: 
• Pelo menos 8 caracteres; 
• Pelo menos uma letra 
• Pelo menos um número; 
• Inserir letras maiúsculas e minúsculas. 
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Clicar em “SAVE” e está criada a videoconferência. 

 

 

6. Enviar o convite aos alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

A palavra-passe é gerada 
automaticamente. Para inserir 
uma nova, deve respeitar as 
regras descritas. 

 

 

Copiar o convite para poder 
enviá-lo para alunos. 
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7. Processo concluído 

 

 

 

 

 

 

 

Enviar estes dados aos alunos para 
que possam aceder à 
videoconferência criada.  

Os dados podem ser enviados de 
duas formas: 

• por email; 
• criar a atividade “separador”, 

no Moodle, com esta 
informação. 

 

 

 


