
 

6   de   fevereiro   de   2017 

 

Aprendendo   sobre   o   aplicativo   para   os   pais 

É   com   prazer   que   as   Escolas   Públicas   de   Framingham   estão   compartilharando   um 

novo   aplicativo   móvel,   Canvas   para   os   pais    Canvas   Parent   App    ,   projetado   para 

ajudar   os   pais   ou   responsáveis   à   monitorarem   o   progresso   de   seus   filhos   em   qualquer 

lugar.   O   aplicativo   permite   que   os   pais/responsáveis   verifiquem   as   notas   dos 

estudantes,   acessem   as   tarefas,   eventos,   anúncios   e   calendários,   além   de      criar   alertas 

de   atividades,   como   o   não   cumprimento   da   lição   de   casa   ou   notas   acima   ou   abaixo   de 

um   limite   definido.   Pais/responsáveis   podem   facilmente   deslizar   entre   perfis   para 

exibir   informações   de   várias   crianças. 

O   aplicativo   Canvas   para   os   pais   está   disponível   em   todos   os   dispositivos   Android   e 

iOS.   Baixe   o   aplicativo   através   do    iTunes    ou    Google   Play .      O   aplicativo   exige   um 

registro   único,   gratuito   e   fácil   de   configurar.   Informações   dos   pais/responsáveis   serão 

necessárias   para   credenciais   de   logon   (nome   de   usuário   e   senha)   de   cada   criança 

durante   a   configuração   inicial.   Acesse   o    Canvas   para   os   pais   iOS       ou    Canvas   para   os 

pais   Android       para   obter   detalhes   completos   sobre   como   baixar   e   usar   o   app. 
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Como   criar   uma   conta   do   aplicativo 
“Canvas   Parent”   no   seu   celular/tablet? 
Depois   que   você   baixar   o   aplicativo   “Parent”   do    Play   Store    (Android)   ou       App   Store 
(iOS),   você   pode   criar   uma   conta   no   aplicativo      “Canvas   Parent”.      Canvas   Parent   não 
pode   ser   usado   em   um   computador.      É   um   aplicativo   móvel   para   smart   phones   e 
tablets. 

Depois   que   você   criou   uma   conta,   você   pode   conectar   a   conta   de   seu   filho/a   à   conta 
dos   pais.      Para   associar   uma   conta   de   estudante,   você   precisará   ter   as   seguintes 
informações: 

● Sua   instituição   do   estudante   é    Framingham   Public   Schools 
● Seu   email   de   estudante   da    FPS    e   sua    senha 

 

Abrir   o   Aplicativo   e   Criar   uma   Conta 

Toque   no   ícone   do    Canvas   Parent    no   seu   aparelho,   logo   após   baixar   o   aplicativo   (note 
o   link   para   o   App   store   acima),   depois   toque   em    CRIAR   UMA   CONTA 
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Detalhes   de   Como   Criar   uma   Conta 

 

Insira   a   seguinte   informação   para   uma   criar   uma 
conta   parent   (dos   pais): 

1. Digite   seu   email 
2. Digite   seu   primeiro   nome 
3. Digite   seu   sobrenome   (o   último) 
4. Digite   sua   senha 
5. Confirme   (digite   novamente)   sua   senha 
6. Toque   o   botão    NEXT   (próximo) 

 

 

 

 

 

Adicione   a   Conta   de   Estudante   de   Framingham   de   seu   filho 

 

Entre   a   informação   para   associar   a   conta   de 
estudante   do   seu   filho   à   conta   dos   pais   que   você 
acabou   de   criar: 

● Entre    Framingham   Public   Schools 
● Toque   o   botão    NEXT . 
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Insira   a   Informação   da   Conta   de   Sua   Criança 

“Escolas   Públicas   de   Framingham”   são   um   aplicativo   da   Google   para   Educação   em 
Distritos   que   usam   Google   para   verificar   as   contas   da   escola.      Se   você   não   sabe   o 
email   escolar   de   seu   filho,   por   favor   entre   em   contato   com   o   professor   ou   a   secretaria 
da   escola. 

As   seguintes   informações   estão   na    conta   escolar   de   seu   filho : 

1. Insira   o   email   de   estudante   FPS,   toque    Next 
2. Insira   a   senha   de   estudante,   toque    Sign   In 

 

 
Se   a   informação   da   conta   de   estudante   estiver 
incorreta,   favor   verificar   com   seu   filho   antes   de 
contactar   a   escola. 

Uma   vez   que   você   fez   o   log   in,   você   verá   a   lista   de 
cursos   de   seu   filho.      Para   acrescentar   outro 
estudante,   toque   o   ícone   de   engrenagem   (1)   e 
toque   “Add   Student”   para   retornar   à   tela   Google   e 
digitar   mais   um   email   de   estudante. 

Para   informações   sobre   como   usar   o   aplicativo 
Canvas   Parent,   favor   visitar     Aprenda   como   usar   o 
aplicativo   Canvas   Parent . 
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Como   usar   o   aplicativo   ‘Canvas   Parent’ 
no   seu   celular/tablet? 
O   aplicativo   Canvas   Parent   permite   que   você   veja   todos   os   eventos   escolares   de   seu 
filho,   testes   futuros   e   notas   para   todas   as   contas   de   estudantes   que   você   adicionou   à 
sua   conta   Canvas   Parent. 

Para   ver   o   Painel   de   Controles 

Depois   de   baixar   o   aplicativo   Canvas   Parent,   você 
poderá: 

● Ver   as   configurações   do   aplicativo 
● Selecionar   uma   conta   de   estudante   para  

                                    acesso 
● Ver   os   cursos   do   estudante 
● Ver   o   calendário   semanal   do   estudante 
● Ver   alertas   sobre   a   participação   do  

                                       estudante   nos   cursos 

 

 

Para   ver   as   Configurações 

 

Ao   acessar   o   ícone   de   Configurações,   você   poderá: 

● Ver   a   lista   de   estudantes   que   você   está  
                                    seguindo 

● Adicionar   alertas 
● Adicionar   estudantes 
● Acessar   ajuda 
● Logout 

Aprenda   como     organizar   as   configurações . 
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Para   ver   Estudante 

O   nome   do   estudante   e   a   foto   do   cadastro   das 
contas   de   estudante   que   você   adicionou   à   sua 
conta   Canvas   Parent   aparecem   no   Painel   de 
Controle.      Se   você   tem   vários   estudantes 
associados   com   sua   conta,   você   pode   acessar   outro 
estudante   apenas   tocando   na   foto   do   estudante   ou 
‘swiping’            (movendo)   o   aplicativo. 

 

 

  

Para   ver   Cursos 

O   Painel   de   Controles   está   programado   para 
conectar   com   a   página   de   Cursos   e   mostrar   a   lista 
de   cursos   para   a   conta   de   estudante   que   você 
acessou. 

Aprenda   como     ver   cursos . 

 

 

 

 

Para   ver   a   Semana 

 

A   página   da   Semana   mostra   o   calendário   de 
projetos   e   eventos   para   uma   determinada   semana. 

Aprenda   como     ver   o   calendário . 

 

 

    

Translations   are   a   courtesy   of   FPS.   Translators   are   not   responsible   for   the   content   of   the   document.   COE   2/2/2017 2 

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-8004
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-8004
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-7908
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-7908


Para   ver   os   Alertas 

 

A   página   de   Alertas   mostra   notas   e   alertas   de 
provas   e   trabalhos. 

Aprenda   como     ver   alertas . 
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