
VIDEOCONFERÊNCIA MEET.JIT.SI 

Ex: meet.jit.si/oseunomedasala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Digite no navegador meet.jit.si/ seguido do 

nome criado para a sala de reunião (ver 

exemplo).  
2) Copie este endereço que acabou de criar e 

envie aos colegas/alunos o link por e-mail 

juntamente com a password de proteção 

da sala. 

3)    Autorize o acesso do microfone e da 

câmara na caixa de diálogo que surge no 

navegador. 

5) Acesso ao 

chat (útil quando 

alguém não tem 

áudio; pede nome 

à entrada) 

Nas informações 

DEVE adicionar 

password à sala para 

proteção extra. 

4) Partilha do ecrã 
(permite usar 

apresentação ou 

explicar algo a partir 

do ecrã computador) 

7) Ligar/desligar 

câmara e 

microfone 

8) Altera a 

disposição 

das telas 

• A sessão deve ser 

organizada para que 

todos possam participar 

OU enviem previamente 

apresentação ou 

dúvidas.  

• Evite falar muito tempo  

• No caso de grupos de 

alunos, para ser mais 

eficiente, divida a turma 

em dois ou mais turnos  

• Utilize o chat /email 

paralelamente para 

enviar/ receber ficheiros 

e opiniões. 

Ao passar o rato em cima 

de qualquer pessoa pode 

silenciar ou desligar 

Nas opções pode 

controlar vários aspetos: 

• Diminuir a qualidade 

do vídeo para 

ligações lentas 

• Silenciar todos 

• Gravar a sessão na 

Dropbox para depois 

partilhar 

• Colocar em 

Português nas 

definições… 

Se o microfone não funcionar, pode aceder aos 

dispositivos de gravação e ligar o microfone na 

barra do Windows OU subir o volume. 

No jit.si todos os utilizadores têm acesso a 

tudo para permitir entreajuda. Esta abertura 

convoca responsabilidade e colaboração. 

Pode criar previamente a 

sala só para testar a 

câmara e microfone e 

explorar a ferramenta, 

bem como partilhar com 

os colegas/ alunos. 

TAMBÉM PODE INSTALAR A APLICAÇÃO NO TELEMÓVEL: ACEDA A PLAY STORE E PROCURE JIT.SI.  

6) O botão “colocar a mão no ar” permite que cada 

utilizador ligue/desligue este icon no seu ecrã. Esta função 

facilita votações / avaliações rápidas: se estão a ouvir; 

quem concorda…; quem já está esclarecido; passar à 

próxima atividade; quem quer colocar dúvidas;... 

 

 

  

 
 


