
Gravação de vídeo aula com o Loom 
 

Alternativamente, você pode utilizar diversas ferramentas para gravar a sua aula 

síncrona ou preparar uma aula assíncrona em formato de vídeo. Neste tutorial 

apresentamos uma ferramenta voltada para professores e alunos para a gravação e 

publicação de vídeos, o Loom.  

 

Essa ferramenta também pode ser utilizada para gravação de reuniões e aulas em 

qualquer plataforma de webconferência, como Meet, Teams e Conferência WEB. 

 

Para professores e estudantes é disponibilizada a licença Education de forma gratuita 

Mas, o que é Loom? 
Segundo seu próprio site o Loom é “uma ferramenta de gravação de vídeo que ajuda 

você a transmitir sua mensagem por meio de vídeos compartilháveis 

instantaneamente” . 

 

O Loom permite gravar sua câmera, microfone e área de trabalho simultaneamente. 

O vídeo fica disponível instantaneamente para compartilhamento por meio de 

tecnologias patenteadas do Loom. 

 

Como criar uma conta 
 

 

Primeiramente acesse o site https://www.loom.com/education e clique no botão “Get 

Loom for Free”. 

https://www.loom.com/education


 
Será exibida uma tela com algumas opções para criação da conta. Escolha a opção 

Sing up with Google, para se associar com uma conta Google. 

 
 

Uma nova janela será aberta e nela, você deve realizar login na conta google 

utilizando as suas credenciais UFBA. Se você estiver logado com outra conta que não 

seja a conta da UFBA, clique em “Usar outra conta” para continuar, se não, é só clicar 

na conta UFBA e segur.  

 



 
 

Realize o login normalmente como já apresentado anteriormente. 

 
 

 

Será apresentado o termo do serviço. Aceite se concordar e clique em “I Agree” para 

continuar. 



 
 

 

Na próxima tela será questionado sobre o seu uso para o Loom. Escolha For 

education e clique em continuar.  

 
 

Você será convidado a entrar em um espaço de trabalho. Escolha a opção Create a 

new Workspace instead. Escolha um nome para o seu espaço de trabalho e clique 

em Continue. 



  
 

Se você não deseja colocar ninguém no seu espaço de trabalho ou quiser deixar isso 

para depois, você deve clicar em Not now, caso contrário é só adicionar o email do 

convidado no campo Email Addresses. 

 
 

Escolha se deseja instalar a ferramenta na versão para Desktop ou a extensão para 

o Google Chrome. A versão para desktop está disponível para Windows e Mac. A 

extensão do Chrome pode ser instalada em computadores com sistema Windows, 

Mac e Linux. (Seguiremos aqui com a extensão do Chrome). 



 
 

 

Ao final será exibida a tela a seguir. Clique em Continue to Workspace. 

 
 

 

 

 

Solicitando a Licença For Education (gratuita) 
 

O Loom for Education é gratuito para professores e alunos que tenham suas contas 

verificadas como pertencentes a alguma instituição escolar ou universitária. 

 



Para verificar sua conta e ter direito a licença, após finalizar a criação da conta, retorne 

ao site https://www.loom.com/education e clique em “Verify Education Account”. 

 

 
 

Será exibida uma tela do google formulário para cadastro e solicitação da licença. 

Responda conforme demonstrado a seguir. 

 

Em “Do you meet this criteria?” responda “Yes” e clique em “Proxima”. Em “Do you 

meet this criteria?”, também responda “Yes” e clique em “Próxima”. 

 
 

Na próxima tela você deve digitar o seu e-mail da UFBA, o nome da universidade 

e o site da instituição, como demonstrado a seguir. Clique em Enviar para finalizar 

a solicitação. 

 

https://www.loom.com/education


 

 
 

 

Espera-se que em alguns dias a sua conta seja atualizada para a licença For 

Education. Você pode conferir a licença atribuída a sua conta no endereço 

http://www.loom.com/settings/workspace#plans. 

 

 

 
 

Instalando a Extensão do Chrome 
 

Ao acessar a página chrome web store (pelo link da sessão anterior) instale a 

extensão Loom for Chrome.  

http://www.loom.com/settings/workspace#plans


 
 

 

 

No canto superior direito clique no símbolo da extensão e faça novamente login com 

a conta UFBA para poder utilizar a extensão. 

 


