
Logging onto Zoom for the first time on a Chromebook 

 

1. To access a Zoom meeting using your Chromebook, your teacher will share a link with you. 

(This may be in Google Classroom, an email, or a Google Document) While many teachers 

will share their links the same way, it is best to always check with your teacher to 

know where they are posting/sharing their Zoom link. 

 

2. When you are ready to join your meeting, click the link. 

 

3. When the following screen opens, be 

sure to type your full First and Last 

Name into the field labeled “Screen 

Name”. 

This name is saved for use in future 
meetings 

 

Note: Be sure to include your full 

name. Teachers will not allow 

students not displaying their full 

name to join a Zoom meeting. 

 

4. Once you are ready, Click the Blue 

“Join” button. 

 

5. If your teacher has password protected their meeting, you will  

need to enter the password they have shared with you  

 

6. If the teacher has enabled the waiting room, you will receive a message that teacher will 
let you into the session after confirming your first and last name appear on their roster. 



Entrando no Zoom pela primeira vez em um Chromebook 

1. Para acessar uma reunião no Zoom usando seu Chromebook, seu/sua professor(a) 

compartilhará um link com você. (Pode ser no Google Classroom, um e-mail ou um 

Documento do Google) Embora muitos professores compartilhem seus links da mesma 

forma, é melhor verificar sempre com seu/sua professor(a) onde ele/ela está 

publicando/compartilhando seu link do Zoom. 

 

2. Quando você estiver pronto para participar da sua reunião, clique no link. 

 

3. Quando a seguinte tela abrir, certifique-

se de digitar seu Nome e Sobrenome 

completo no campo marcado com 
"Screen Name" (Nome de tela). 

Este nome é salvo para uso em reuniões 

futuras. 

Observação: Não se esqueça de 

incluir seu nome completo. Os 

professores não permitirão que os 

alunos que não exibam seu nome 

completo participem de uma reunião 

no Zoom. 

 

4. Quando estiver pronto, clique no botão azul "Join" (Conectar). 

 

5. Se seu/sua professor(a) tiver uma senha que proteja a reunião deles(as), você  

precisa digitar a senha que eles compartilharam com você 

 

6. Se o/a professor(a) tiver ativado a sala de espera, você receberá uma mensagem que o/a 

professor(a) deixará entrar na sessão depois de confirmar seu primeiro e último nome na 
lista deles(as). 



Iniciar sesión en Zoom por primera vez en un Chromebook 

 

1. Para entrar a una reunión de Zoom con tu Chromebook, tu profesor(a) compartirá un enlace 

contigo. (Esto puede estar en Google Classroom, un correo electrónico o un documento de 

Google) Mientras que muchos maestros compartirán sus enlaces de la misma manera, es 

mejor consultar siempre con su profesor(a) para saber dónde están publicando / 

compartiendo su enlace Zoom. 

 

2. Cuando esté listo para unirse a su reunión, haga clic en el enlace. 

 

3. Cuando se abra la siguiente pantalla, 

asegúrese de escribir su nombre y 

apellido completos en el campo con la 

etiqueta "Nombre de pantalla". 

Este nombre se guarda para su uso en 

futuras reuniones. 

 
Nota: Asegúrese de incluir su nombre 

completo. Los maestros no permitirán 

que los alumnos que no muestren su 

nombre completo se unan a una reunión 

de Zoom. 

 

4. Una vez que esté listo, haga clic en el botón azul "Unirse". 

 

5. Si su profesor ha protegido su reunión por contraseña,  

debes poner la contraseña que han compartido con usted.  

 

6. Si el maestro ha habilitado la sala de espera, recibirá un mensaje de que el maestro le 

permitirá entrar en la sesión después de confirmar que su nombre y apellido aparecen en su 

lista. 


