Como Navegar o Portal dos Pais
O Portal dos Pais do Campus foi desenhado especificamente para os pais e foi otimizado para uso em
telemóveis e tablets.
No Portal dos Pais do Campus, navegue entre as ferramentas do menu à esquerda.
Depois de entrar na página de destino tem o Centro de Mensagens. O Centro de Mensagens inclui
anúncios publicados do nível da escola ou do distrito. ‘Clique em Mostrar Mais’ para mostrar texto
adicional para anúncios mais longos. Além disso, a Caixa de entrada mostra as mensagens enviadas aos
pais, incluindo as dos professores.

Se uma ferramenta for específica para um aluno, como Notas ou Programação, uma lista de alunos
será exibida no canto superior direito. Esta lista não é exibida para ferramentas que não são
específicas do aluno, como Anúncios.

Hoje

Ferramentas Disponíveis no Campus
Dos Pais

A visualização Hoje mostra o horário do aluno selecionado para o dia atual e lista todas as tarefas para
hoje ou amanhã. A programação mostra os horários dos períodos durante o dia e as disciplinas do
aluno, com o nome do professor e a sala atribuída. A lista de tarefas abrange todos as disciplinas do
aluno, incluindo aquelas que podem não se reunir no dia atual. Clique na tarefa ou no nome da
disciplina para ver os detalhes.

Calendário

O Calendário mostra dados em três modos diferentes, Tarefas, Agendamento e Presença. Para Tarefas
e Presença, os pontos são mostrados abaixo das datas que contêm dados. Selecione um modo e uma
data para ver os dados desse dia. No modo Tarefas, um botão aparece para mostrar a Visão Geral
Semanal, que mostra todas as tarefas da semana selecionada.

Tarefas

A ferramenta Tarefas recolhe todas as tarefas do aluno com foco no dia de hoje. Clique em Tarefas
específicas para ver os detalhes e vá mais abaixo para ver as tarefas anteriores e futuras. Use os
botões “Missing e “Current Term” na parte superior para filtrar as tarefas.

Boletim de Notas

A ferramenta Notas mostra todas as notas obtidas pelo aluno selecionado para todas as tarefas (como notas de
Trimestre ou Semestre) e padrões. As notas publicadas são exibidas em realçe, com as notas em andamento
indicadas como "Em andamento". O GPA Cumulativo do aluno também é exibido na parte superior da guia de
Notas, se ativado.
Mostre as notas para um único período ou para o ano inteiro selecionando uma opção na parte superior.
Expanda o menu de Configurações para ocultar disciplinas terminadas, ocultar linhas sem notas ou tarefas ou
expandir ou ocultar todas as disciplinas. Onde a grade cinzenta é exibida para uma tarefa ou padrão, clique na
tarefa para ver as categorias que contribuem para a nota. Expanda as categorias para ver todas as tarefas
incluídas. Clique nas tarefas para ver os detalhes. As notas que fazem parte de uma classificação composta ou
cumulativa estão indicadas.

Atualização do Livro de Notas

Atualizações do Livro de Notas lista todas as tarefas que têm uma pontuação ou que foram atualizadas
nos últimos 14 dias. Clique na tarefa ou no nome da disciplina para ver os detalhes.

Presença

A ferramenta Presença lista as faltas e atrasos para os períodos de presença no período selecionado.
Navegue entre os periodos usando as opções na parte superior.
Clique em uma disciplina para ver os detalhes. Na visualização de detalhes, as ausências e atrasos são
divididos por (justificado, não justificado, isento ou desconhecido), com todas as ausências e atrasos
listados abaixo.

Programação

A ferramenta Programação mostra a programação do aluno para cada período, incluindo qualquer
rotação de dias. Os horários são mostrados para todo o ano, todos os períodos e todas as matrículas do
aluno. Cada programação inclui os horários dos períodos do dia e das disciplinas do aluno, com o nome
do professor e a sala atribuída. Se uma rotação do dia estiver em vigor, o dia será indicado no canto
superior direito da programação. Clique no nome da disciplina para ver os detalhes.

Documentos

A ferramenta Documentos coleta uma versão em PDF da programação do aluno. Selecione um ano
letivo na lista suspensa do menu para ver os documentos associados a um ano específico.

Mais

O guia “Mais” mostra o seguinte:
•
•
•
•
•
•
•

Informação Sobre o Endereço do agregado familiar do aluno. Pode pedir para que o seu
número de telefone seja atualizado nesta página.
Avaliações - pontuação de testes estaduais e do distrito.
Comportamento -informações de incidentes que exibem quaisquer eventos de
comportamento nos quais o aluno esteve envolvido.
Demografia - informação sobre o aluno e quaisquer não-relaciomentos do agregado familiar.
Datas Importantes como feriados, atrasos do começo do dia escolar e outros eventos escolares.
Armário atribuído ao aluno com os locais e a combinação do cadeado.
Backpack: É aqui que encontrará todos os relatórios de progresso e boletins de notas para todos
os alunos para todos os anos letivos.

Notificações

O menu de Notificações mostra uma lista simples de notificações que o aluno recebeu, como
tarefas avaliadas. Clique no menu do usuário no canto superior direito da tela para estabelecer as
configurações de notificação.

Configurações de Notificação
As configurações de notificação permitem que os usuários desativem o recebimento de tipos
específicos de notificações e estabeleçam limites para aqueles que desejam receber. Defina limites
para receber notificações apenas quando uma nota ou pontuação ficar abaixo da percentagem
selecionada ou o saldo de almoço ficar abaixo do valor selecionado.
Clique nas setas para alterar o limite ou clique e arraste o ponto. As notificações não são enviadas para
quaisquer ferramentas que tenham sido desativadas pelo distrito.

Configurações da Conta
As configurações da conta permitem que os usuários atualizem seus e-mails seguros registrados ou
alterem sua senha e PIN de assinatura eletrónica.
•
•

O e-mail seguro da conta é o e-mail usado se um usuário esquecer seu nome de usuário ou
senha.
As senhas só podem ser modificadas se o distrito tiver permitido a Redefinição de Senha. As
senhas fortes são aplicadas, o que significa que as senhas devem ter uma mistura de letras,
números e caracteres para torná-las mais seguras.

Configuração do Idioma
No menu do usuário, clique em Idioma para alterar o idioma que aparece no Campus dos Pais. O
Campus fornece traduções para espanhól e chinês; os distritos podem fornecer traduções adicionais.

