Como posso acessar o aplicativo Canvas Parent
no meu dispositivo Android?
No aplicativo Canvas Parent, você terá acesso, com credenciais de observador, para verificar as informações
das aulas do aluno. Caso ainda não tenha uma conta do Canvas, você poderá criar uma conta no aplicativo
dos pais.

Como abrir o aplicativo
Para abrir o aplicativo, clique no ícone “Canvas Parent”.

Como encontrar a sua escola
Para encontrar a escola desejada, clique no botão
“Find my school” [1].
Caso já tenha acessado o aplicativo, você poderá
acessá-lo usando informações já existentes. Para
usar as informações já existentes, clique no
usuário [2].

Como encontrar a instituição desejada
Escreva o nome da instituição ou distrito escolar.
Quando o nome completo aparecer na lista de
busca, clique no nome desejado.
Aviso: Caso seja um administrador e a sua escola não
apareça na lista de busca, favor contatar o serviço ao
consumidor com respeito à sua busca.

Escreva o link do Canvas
Você também poderá acessar o Canvas pelo link.
Escreva o link do Canvas da escola no campo de busca
[1].
Depois disso, clique no link “Next” [2].
Caso não saiba o link do Canvas da escola desejada,
clique no link “Tap here for help” [3].

Escreva as credenciais de acesso
Após ter localizado a conta, você poderá visualizar o link do
Canvas na parte superior da tela [1]. Escreva o seu e-mail
[2] e senha [3]. Depois disso, clique no botão “Log In” [4].
Caso não saiba a sua senha, clique no link “Forgot
password?” [5].

Avisos:
• As credenciais no campo do e-mail variam de acordo com a instituição. Algumas instituições requerem
o nome do usuário ou o número da conta.
• Se o link “Forgot password?” não aparece na página de acesso do Canvas no seu telefone, entre em
contato com a sua instituição caso precise obter uma nova senha.
• Se a sua instituição requer o uso de sistema de autenticação para acessar o Canvas, você será
redirecionado para a página de acesso da sua instituição.

Visualize o aplicativo dos pais
Após ter localizado a conta, você poderá visualizar o link do Canvas
na parte superior da tela [1]. Escreva o seu e-mail [2] e senha [3].
Depois disso, clique no botão “Log In” [4].
Caso não saiba a sua senha, clique no link “Forgot password?” [5].
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