Com criar um conta no aplicativo Canvas Parent no
meu dispositivo Android?

Com o aplicativo Canvas Parent, você poderá criar uma conta de observador (Canvas observer) para verificar
informações sobre as aulas do aluno.

Caso já tenha uma conta, você pode acessar o aplicativo dos pais.
Para conectar-se a um aluno, você precisará do código de conexão específico do aluno. Os códigos
de conexão são válidos por sete dias. Os alunos podem criar códigos de conexão por meio das suas
configurações de usuário. Dependendo das permissões de cada instituição, os administradores e
instrutores também poderão criar códigos de conexão. Para maiores informações sobre códigos de
conexão, consulte Perguntas Frequentes PDF – Códigos de Conexão

Abra o aplicativo

Ligue o seu dispositivo e clique no ícone Canvas Parent.

Encontre a sua escola

Para encontrar a escola desejada, clique no botão “Find my school”.

Encontre a escola 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 “Next” [2].
Caso não saiba o link do Canvas da escola desejada, clique no “Tap here for help” [3].

Como criar a sua conta

Para criar uma conta, clique no “Create Account”.
Aviso: Quando o “Create Account” não aparece, isso significa que a escola do aluno desativou a
criação de contas para observadores.

Como criar as credenciais da conta

Escreva o seu nome no campo “Your Name” [1] e endereço de e-mail no campo “Your Email” [2].
Depois disso, crie uma senha, escrevendo-a no campo “Password” [3]. Confirme a sua senha,
escrevendo-a novamente no campo “Re-enter Password” [4].

Escreva o Código de Conexão

Escreva o código de conexão do aluno ao qual deseja conectar-se – seis dígitos – no campo “Student
Pairing Code”.
Aviso:
• Os alunos podem criar códigos de conexão por meio das suas configurações de usurário.
Dependendo das permissões de cada instituição, os administradores e instrutores também
poderão criar códigos de conexão.
• Após a criação da conta, você pode conectar alunos adicionais à sua conta no aplicativo dos pais.

Conclua a inscrição

Para concluir a sua inscrição, você deverá clicar no quadrado em branco para concordar com
os termos de uso e políticas de privacidade [1]. Depois disso, clique no botão “Start
Participating” [2].

Acesse o aplicativo dos pais

Acesse as informações do aluno conectado pelo aplicativo Canvas Parent.
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