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How to connect to the  
Big Blue Button Meeting 

 
Como conectarse a la reunion de  

“Big Blue Button”  
 

Como conectar uma reunião usando o   
“Big Blue Button” 

 
Step 1: Click on the link for the meeting you received in the message 
from your student’s Teacher.   
Paso a seguir 1: presione en la direccion virtual para entrar en la reunion 
1º passo: Clique no link que você recebeu do professor do seu filho. 

 
 

Step 2: Fill in your Name and click join. 
Segundo paso: Escriba el nombre de su estudiante para entrar a la 
reunion.  
2º passo: Escreva o nome do estudante e clique “join”. 
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Step 3: You will enter a loading screen and join the meeting. You will 
initially be locked but will be able to hear. Your student’s Teacher will 
unlock you.  
Tercer Paso: Entrara en un “screen” en el cual lo entrara a la reunion. 
Estara con el candado, pero podra oir. Su maestro/a abrira el candado. 
3º passo: Você entrará em uma tela de carregamento estara participando 
da reunião. Você será inicialmente bloqueado, mas será capaz de ouvir. O 
professor vai desbloqueá-lo. 
 

 (Mario is currently locked)(con el candado) 
(Mario esta bloqueado) 
 

  (Now Unlocked) you will be able to join voice chat.  
Ya no tiene el candado y podra entrar al salon virtual. 
(Desbloqueado) agora poderá participar da reunião. 
 
Step 4: (once unlocked by the presenter) Click on headphone symbol at 
bottom of screen.  
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Cuarto Paso: Favor de presionar en el simbolo de los audifonos en la 
parte de abajo de su pantalla. 
4º passo: Assim que estiver desbloqueado, clique no símbolo azul do 
fone de ouvido. 
 

 

 (Headphone is the  
Blue button) 
 Los audifonos son azules ( O símbolo do fone é azul) 
 
 

 
 
 
When you click on this it will take you out of the meeting.  
Si presiona en el otra vez lo sacara de la reunion. 
 Se você clicar no botão azul novamente você sairá da reunião. 
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  You will need to re-click that button now showing a 
telephone to rejoin the meeting.  
Necesitara presionar en este simbolo para poder entrar en la reunion 
otra vez. 
 Você tera que clicar no botão que mostra um telefone para ingressar 
novamente na reunião. 
 

 
 It will give you the option of how you would like to join the meeting. 
Choose the Microphone if you would like to speak in the meeting.  
Le dara la opcion de como entrar en la reunion. Escoja el microfono 
para poder hablar en la reunion. 
 Ele mostrará a opção de como você gostaria de participar da reunião. 
Escolha o Microfone se quiser falar na reunião. 
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 When you join the meeting in this way, you will be presented with this 
box which will let you test out your microphone, if everything is working 
click the Green Yes button. 
 Cuando entra de esta manera, le saldra esta cajita para que pruebe 
el microfono y necesito presionen si, el verde. 
 Quando você entrar na reunião desta forma, você visualizará esta 
caixa que permitirá que você teste seu microfone, se tudo estiver 
funcionando clique no botão Verde “Yes” 
 

 
 You will now be joined to the meeting with voice enabled, and 
everyone should be able to hear you. These symbols should appear at the 
bottom of your screen.  
Entrara en la reunion y todos los presents podran oirlo/a. 
 Agora você estará participando da reunião com a voz ativada, e todos 
devem ser capazes de ouvi-lo. Esses símbolos devem aparecer na parte 
inferior da tela. 
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Step 5: If you would like to join the video portion of the meeting. You can 

also click the Video button  to the right of the Camera symbol.  
 
Quinto paso: Si quiere que lo vean en la pantalla, debe de presionar el 

simbolo de camara.  
5º passo: Se você quiser participar com vídeo, você pode clicar nesse 

botão  na direita da câmera. 
 

 
 This will pop up a test screen where you can check your camera and 
how you will be presented. If everything is ok, click start Sharing button  

 and you will join the meeting with video.  
 Saldra esto en su pantalla para que verifique su camara. Si todo esta 

bien, presione el boton azul y entrara en la reunion virtual con 
video. 
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Vai aparecer uma tela de teste onde você pode verificar sua câmera e 

como você será apresentado. Se estiver tudo bem, clique em  e 
você entrará na reunião com seu vídeo. 
 
Step 6: Participate and Have fun!!! 
Sexto paso: Participe de la reunion. 
6º passo: Participe e se divirta!!! 
 

 


