
TUTORIAL DE ACESSO À WEBCONFERÊNCIA 

 

 Abra o navegador Internet Explorer, Chrome ou outro navegador e insira o 

link da webconferência: 

 

http://webconf.editorapositivo.com.br/atendimento2 

 

 Selecione “Entrar como convidado” e informe o seu nome ou o nome da 

escola: 

 

 Clique em “Entrar na sala”; 

 

 

http://webconf.editorapositivo.com.br/atendimento2
http://webconf.editorapositivo.com.br/atendimento2


 Caso apareça a mensagem da imagem abaixo, é necessário atualizar o 

Adobe Flash: 

 

 Para atualizar o Adobe, clique em “Download do Flash Player”: 

 

 

 Em seguida, clique em “Permitir”: 

 

 Feito isso, abrirá uma nova aba do Adobe Flash Player. 

 Clique em “Instalar agora”: 



 

 

 Aguarde o carregamento: “Inicializando”.  

 

 

 Após o carregamento estar completo, o programa será baixado. Ele 

aparecerá no canto inferior do lado esquerdo da tela do seu computador: 

 

 

 Clique no arquivo e, em seguida, clique em “Executar”: 

 



 Aguarde todos os campos carregarem e clique em “Concluir”: 

 

 

 Ao aparecer a mensagem “Obrigado e aproveite Adobe Flash Player” 

significa que seu Adobe Flash Player está atualizado. 

 Feche e abra novamente, acesse o link da webconferência e entre como 

“convidado”. 

 A sala de webconferência é transmitida no horário informado, caso você 

acesse a sala antes do início da transmissão, aparecerá a tela abaixo: 

 

 Clique em “Solicitar entrada”: 

 Aguarde o host liberar o seu acesso. 

 

 

 



 Se o apresentador da Editora Positivo solicitar que a sua participação 

na webconferência seja realizada com webcam e microfone, você será 

habilitado como apresentador pelo host. Para isso, além da conexão 

com a internet, o seu computador deverá ter microfone e webcam.  

 

 Após o host torná-lo “apresentador”, clique nos ícones do microfone e da 

webcam, conforme a imagem abaixo: 

 

 Caso não funcione a sua transmissão (áudio e vídeo), solicite ao host, no 

bate-papo, que ele faça o compartilhamento de tela. 

 Em seguida, clique em “Compartilhar minha tela”. 

  

Observação: É possível que, após a tentativa de habilitação do microfone 

e da webcam, depois de você clicar em “Compartilhar minha tela” seja 

necessária mais uma atualização, do Adobe Connect Add-in. Depende de 

cada computador. Existem duas formas de atualização, conforme mostram 

as telas a seguir. 

Primeira – “Configurações do Adobe Flash Player”. Clique em “Permitir” e 

aguarde até o fim do processo: 



 

 Em seguida, clique nos ícones do microfone e da webcam e eles ficarão 

verdes, como mostrado na imagem a seguir: 

 . 

Segunda – “Adobe Connect Add-in”. Clique em “Sim”: 

 

 Clique em “Permitir” e aguarde até o fim do processo: 

 

 Em seguida, feche o navegador. 

 Abra novamente o navegador e insira o link da webconferência. 

 Aguarde o host torná-lo apresentador. 

 Clique novamente nos ícones do microfone e da webcam para eles 

ficarem verdes, como na imagem a seguir: 



  

Pronto! Agora participe da webconferência. 


