COMO PREENCHER E DEVOLVER O FORMULÁRIO DE COMPROMISSO
É preciso preencher um formulário de compromisso de volta às aulas para cada aluno na família. Para fazêlo, você precisará acessar as contas de cada aluno com os seus respectivos dados individuais de acesso.
Por favor, siga os passos abaixo para preencher o(s) formulário(s).
1. Acesse o portal Aspen X2 usando este link https://ma-framingham.myfollett.com ou através da
página do Distrito (www.framingham.k12.ma.us) e clique no ícone “X2 SIS”.

2.

Preencha com o nome de usuário e senha do aluno.
O nome de usuário do aluno (Login ID) é o número de identificação do aluno de 6 dígitos (LASID) já
enviado a você por e-mail.
Senha para os alunos do primário à 5ª série (PK-5)
A senha é a data de nascimento do aluno no seguinte formato: AAAAMMDD
Exemplo: para um aluno nascido em 4 de janeiro de 2014, a senha seria 20140104 (nessa ordem:
quatro dígitos para o ano, dois dígitos para o mês e dois dígitos para o dia, sem pontuação
nenhuma).
Senhas diferentes usadas no começo do ano foram redefinidas e voltaram a ser a data de
nascimento do aluno.
Senha para os alunos da 6ª à 12ª série
Se o aluno tiver acessado o Aspen durante este ano letivo, você pode continuar a usar a senha
existente, pois não foi mudada. Caso seja a primeira vez que você acessa o Aspen, a senha será a
data de nascimento do aluno na seguinte ordem: AAAAMMDD. Exemplo: para um aluno nascido em
4 de janeiro de 2014, a senha seria 20140104 (nessa ordem: quatro dígitos para o ano, dois dígitos
para o mês e dois dígitos para o dia, sem pontuação nenhuma).

3. Abra o questionário
Clique no item que diz “Complete Form” no lado direito da página.

Caso não veja o item “Complete Form”, clique no botão que diz “+Initiate”. Clique aqui para mais
informações.

4. Preencha o questionário
Clique no botão “Next”.

Você tem a opção de visualizar o formulário em espanhol ou em português. Clique a aba do idioma.

O questionário tem 3 perguntas. Caso não possa visualizá-las, use a barra de rolagem.
Quando terminar, clique no botão que diz “Finish” para completar o questionário.
Quando a janela desaparecer, o questionário terá sido completado.

Entre em contato com a escola do aluno ou com o suporte ao usuário caso tenha
perguntas. Ligue para 508-782-6928 de segunda a sexta, de 8:00h às 15:30h.

Caso não possa ver o link do questionário, siga os seguintes passos:
1. Clique no botão que diz “+Initiate”

2. Clique no ícone da lupa.

3. Clique ao lado do nome do aluno para escolhê-lo e clique no “OK”.

4. Clique no botão que diz “Next”.

5. Preencha o questionário.
Você tem a opção de visualizar o questionário em espanhol ou em português. Clique na aba do idioma.

.
O questionário tem 3 perguntas. Caso não possa visualizá-las, use a barra de rolagem.
Quando terminar, clique no botão que diz “Finish” para completar o questionário.
Quando a janela desaparecer, o questionário terá sido completado.

Ligue para 508-782-6928 de segunda a sexta, de 8:00h às 15:30h
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