
Tutorial INSTALANDO E UTILIZANDO O SKYPE  
PLÍNIO LEITE À DISTÂNCIA – PAIS E ALUNOS 

 
 

Informações importantes sobre INSTALAÇÂO E UTILIZAÇÃO DO SKYPE 
 
Prezados responsáveis.  
 
Conforme já informado, algumas disciplinas darão AULAS semanais VIA SKYPE, seguindo um calendário que será 
enviado pelas coordenações, bem como os links para que os alunos acessem as suas turmas.  

Assim, segue o tutorial INSTALANDO E UTILIZANDO O SKYPE, que deverá ser seguido para quando a 
coordenação enviar o link da turma, os alunos já estarem com as suas máquinas preparadas. 

Lembramos que os alunos que não tiverem equipamento e internet suficientes para assistir as aulas online, 
poderão tirar dúvidas com os professores por e-mail sobre os CONTEÚDOS E PROPOSTAS DA SEMANA, em 
horários também preestabelecidos no calendário que será enviado pelas coordenações. 

TUTORIAL SKYPE DE ALGUMAS FUNÇÕES 

❖ INSTALAÇÃO 

- PAIS E ALUNOS 

1. Instalação do programa em um PC: 

Digitar no navegador: www.skype.com 

Clicar em “Baixar Skype” 

Clicar em “Baixar Skype para ...” (escolher a opção de acordo com o sistema operacional do seu computador”)  

Clicar no Download e executar o arquivo 

 

2. Instalação em celular e/ou tablet: 

Buscar o aplicativo Skype na loja de aplicativos do seu celular 

Clicar para Baixar como qualquer outro aplicativo gratuito 

 

❖ CRIAÇÃO DE CONTA 

Na tela de entrada, clique em Criar conta. 

Insira o número de telefone ou e-mail e clique em avançar 

Insira seu nome e sobrenome e clique em Avançar. 

Será enviada uma senha ocasional para seu telefone ou e-mail para validar a conta. 

Crie uma senha e comece a usar. 

• É preciso permitir o acesso ao microfone e câmera do equipamento para o funcionamento pleno do programa 

 

❖ PARA INGRESSAR E PARTICIPAR DE UM GRUPO (TURMA) 

Você receberá um link da Coordenação por e-mail e deverá clicar no link ou copiar o link no navegador do seu 

computador, tablete ou celular. 

• No PC ele te direcionará para a página do Skype ou você poderá clicar numa caixa de pergunta na qual 

aparecerá se gostaria de abrir uma URL. Na primeira opção você se manterá no seu navegador, na segunda 

opção você será direcionado para o atalho/aplicativo do programa - Entre com sua conta 

✓ Clique na câmera localizada no canto superior direito e você estará online 

✓ Clique no Balão de conversa localizado no canto inferior direito para abrir e do chat de conversa. 

 

http://www.skype.com/


• No celular, o link levará direto ao aplicativo - Entre com sua conta 

✓ Clique na câmera localizada no canto superior direito e você estará online 

✓ Clique no Balão de conversa localizado no canto superior esquerdo para abrir e do chat de conversa 

quando desejar digitar alguma coisa (no celular provavelmente não será possível manter a imagem e o chat 

na mesma tela). Mesmo na tela do chat, você continuará a ouvir o professor. 

✓ Para voltar a tela da imagem, clique no fone de telefone localizado no canto superior direito 

 

• No tablet, o link levará direto ao aplicativo - Entre com sua conta 

✓ Clique na câmera localizada no canto superior direito e você estará online 

✓ Clique no Balão de conversa localizado no canto inferior esquerdo para abrir e do chat de conversa, que 

ficará no canto inferior esquerdo. 

 

ORIENTAÇÔES DA ESCOLA PARA ASSISTIR AS AULAS VIA SKYPE: 

Para os alunos, pedimos que deixem o microfone desativado para apenas o professor ter voz ativa no grupo e não 

criarmos “confusão” na escuta. A comunicação deverá ser feita pelo chat, de forma digitada. Para inativar o 

microfone, deve-se clicar em cima do ícone do microfone que estará na parte inferior central da tela, o traço em 

cima do desenho indicará que está inativo. 

O uso da câmera não será obrigatório, será opção do aluno tendo em vista a exposição de sua imagem. Para 

desativá-la, basta clicar no ícone com desenho de uma câmera na parte inferior central da tela, o traço em cima do 

desenho indicará que está desativada. 

Para sair do grupo, basta clicar no botão vermelho com o desenho de um telefone e encerrar o programa clicando no 

x localizado no canto superior direito. 

A cada pessoa que acessar o link vai entrando automaticamente no grupo. Então, não estranhe se estiver sozinho em 

algum momento, pois as pessoas têm a liberdade de entrar e sair a qualquer tempo. 

IMPORTANTE: 

1. PEDIMOS QUE NÃO REALIZEM CONVITE PARA QUALQUER OUTRA PESSOA, POIS ISTO PODERÁ INUTILIZAR O GRUPO TENDO 

EM VISTA O NÚMERO LIMITADO DE PESSOAS POR GRUPO. TODOS OS ENVOLVIDOS NUMA DETERMINADA TURMA 

(PROFESSORES E ALUNOS) RECEBERÃO O CONVITE. 

2. TODOS OS PROFESSORES FARÃO PARTE DE SUA TURMA E CADA UM FICARÁ ONLINE NO HORÁRIO DE AULA AGENDADA NO 

PLÍNIO LEITE À DISTÂNCIA. 

3. É POSSÍVEL QUE HAJA ALGUMA DIFERENÇA NAS INSTRUÇÕES GERAIS DO PROGRAMA JÁ QUE EXSITEM ALGUMAS 

DIFERENAÇAS NAS CONFIGURAÇÕES DE CADA EQUIPAMENTO. COMO O SKYPE É UM PROGRAMA BASTANTE INTUITIVO, 

ACREDITAMOS QUE AS ADAPTAÇÕES SERÃO FACILMENTE IDENTIFICADAS PELO USUÁRIO. 

4. SUGERIMOS QUE NA CRIAÇÃO DA CONTA SEJAM UTILIZADOS O PRIMEIRO NOME E O ÚLTIMO SOBRENOME DO ALUNO 

PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO 

5. NOS CASOS DE ALUNOS SEM E-MAIL, PEDIMOS QUE OS RESPONSAVEIS REALIZEM O CADASTRO ATRAVÉS DO SEU EMAIL.  A 

PARTIR DE 13 ANOS, A CRIANÇA PODE TER SEU PROPRIO EMAIL, NESTE CASO, SUGERIMOS A CRIAÇÃO DE UM EMAIL PARA 

CRIANÇA E POSTERIORMENTE A CONTA SKYPE PELO EMAIL DA CRIANÇA. 

6. A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DE AULAS À DISTÂNCIA, O MESMO SERÁ CONSIDERADO COMO DIA LETIVO. 

 

QUALQUER DÚVIDA, COMUNIQUE-SE COM A COORDENAÇÂO DO SEGMENTO DO(A) SEU(SUA) FILHO(A): 

EF1 – Fátima Cruz - mariadefatima.cruz@colegioplinioleite.com.br 
EF2 – Eliane Pinho - eliane.pinho@colegioplinioleite.com.br 
EM – Rosely Gomes - rosely.gomes@colegioplinioleite.com.br 

 

EQUIPE DO COLÉGIO PLÍNIO LEITE 

mailto:mariadefatima.cruz@colegioplinioleite.com.br
mailto:eliane.pinho@colegioplinioleite.com.br
mailto:rosely.gomes@colegioplinioleite.com.br

