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Links Importantes

➢Site de Escolas Públicas de Abington

➢Aspen Staff e Portal dos Pais

➢E-mail do professor e aluno

➢Canvas

➢Clever

➢Helpdesk Tecnologia

➢Diretórios de funcionários

Vídeo Tour do Site da APS

Canal da APS no YouTube
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https://abingtonps.org/
https://abingtonps.org/
https://abingtonps.org/technology_resources/staff_and_student_email
https://abingtonps.org/technology_resources/canvas
https://abingtonps.org/technology_resources/clever
https://abingtonps.org/technology_resources/technology_helpdesk_link
https://abingtonps.org/staff/staff_directories
https://youtu.be/3R1Ok3ABBdg
https://youtube.com/playlist?list=PLbjIDOKpfWFPZ8fUYbGYKPYB9v4ynCPwC


Helpdesk tecnologia
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Estudantes, cliquem no seguinte link para inserir um bilhete:
https://abingtonps.incidentiq.com

Clique no botão Microsoft Azure e faça login com seu e-
mail/senha da escola se solicitado.

Se você é um membro da família/comunidade e precisa inserir 
um bilhete, use o seguinte link:
https://abingtonps.incidentiq.com/guest/ZC4MKHTK/apssupport

Você será solicitado a adicionar seu nome, e-mail pessoal e 
escola infantil, bem como informações sobre a questão técnica 
com a qual você precisa de assistência. ATENÇÃO: Não 
fornecemos informações de nome de usuário/senha através do 
Portal Helpdesk. Se você precisar de ajuda com o nome de 
usuário do seu filho para e-mail/Aspen/etc, entre em contato 
com o escritório da escola do seu filho.

Os Serviços de Tecnologia de Escolas Públicas de Abington agora 
usarão um novo Portal Helpdesk, IncidentIQ.

https://abingtonps.incidentiq.com/
https://abingtonps.incidentiq.com/guest/ZC4MKHTK/apssupport
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Atualizar o Windows

Clique no menu Iniciar (canto inferior esquerdo da tela)

Comece a digitar "update"

Clique em Verificar atualizações no canto superior direito

Clique no link: "Verifique online se há atualizações do Microsoft Update" (não o botão cinza)

Quando as atualizações terminarem, reinicie seu dispositivo

Correções Rápidas

A maioria dos problemas do dispositivo pode ser resolvida reiniciando o 
dispositivo.

Reiniciar

1. Clique no menu Iniciar (canto inferior esquerdo da tela)

2. Clique no ícone de energia circular

3. Selecione Reiniciar

(isso não é o mesmo que fechar a tela do laptop ou desligar o computador)
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Portal do Centro de Software/Empresa
Os alunos podem instalar software, sem privilégios administrativos, do Centro de 
Software enquanto estão conectados ao WIFI da escola. 

• Clique no aplicativo que deseja 
instalar

• Clique em Instalar

• Clique no menu Iniciar (canto inferior 
esquerdo da tela)

• Comece a digitar o Centro de 
Software (ou portal da empresa)

• Clique no aplicativo Do Centro de 
Software



Acessando notas
em Aspen

6



7

Faça logon

• Abra um navegador de internet e navegue até 
https://ma-abington.myfollett.com/

• O nome de usuário é a primeira parte do 
endereço de e-mail do aluno (tudo antes do 
símbolo @)

• A senha é a mesma que a senha do aluno para o 
seu e-mail

❖ Para ver as médias de notas de todos 
os cursos, clique na guia Acadêmicos

❖ Ver relatórios publicados: Boletins e Relatórios 
de Progresso: clique no link no canto inferior 
direito, em Relatórios Publicados

https://ma-abington.myfollett.com/
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Veja as notas sobre tarefas específicas em uma classe:

❖ Clique na guia Acadêmicos

❖ Selecione a caixa de seleção para o curso que deseja visualizar 
atribuições em

❖ Clique na guia Atribuições. A página atribuições aparece

❖ Clique na lista de formação para selecionar:
❖ Tudo para ver todas as atribuições
❖ Uma categoria para ver apenas esse tipo de atribuição (por exemplo, 

clique em Testes para exibir apenas as notas do teste)

❖ Clique na lista desistência do Termo de Grau para selecionar:
❖ Tudo para visualizar atribuições de todos os termos
❖ Um termo para ver apenas atribuições a partir desse termo



Acessando
Recursos Online
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CLEVER – CANVAS - MICROSOFT



Clever
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O que é Clever?
Inteligente é uma maneira fácil de seu filho fazer login e 
aprender com todos os recursos online selecionados por seu 
professor e distrito.

As escolas usam o Clever para que os alunos possam ter 
todos os seus recursos digitais em um só lugar. O Clever 
também elimina a necessidade de lembrar vários nomes de 
usuário e senhas.
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Clever Sinal único
1. Navegue até https://abingtonps.org /

2. À direita, em Recursos tecnológicos, clique em Smart Logon OU você pode 
navegar diretamente para https://clever.com/

3. Clique em Entrar como Estudante

4. Procure sua escola (se solicitado)

https://abingtonps.org/
https://clever.com/
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K-4 pode fazer login com seu endereço de e-mail ou usar seu 
Crachá Inteligente

7. Se o seu navegador de internet pedir que você permita que clever.com use a 
câmera do seu dispositivo, selecione 'Permitir' (ou, clique na barra de endereços 
para alterar as configurações)

8. Segure o Crachá do seu aluno até a câmera do dispositivo e aguarde que a 
marca de verificação verde faça login no Smart. Se você tiver problemas, tente 
mover o crachá mais perto/mais longe da câmera até obter a marca de verificação 
verde.

6. Clique no login do crachá Clever

Clever: Notas K-4
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7. Digite o endereço de e-mail do aluno, clique em Next

8. Digite senha, clique em Entrar

6. Clique em login com o Active Directory

Se você conseguir esta janela, clique 
em Sim para permanecer conectado e 
clique na caixa de seleção para parar 
de ver a mensagem

Clever: Notas 5-12



O painel de estudantes Clever é onde você aterrissa depois de 
entrar. O painel lista todas as aulas em que o aluno está e os 
aplicativos disponíveis. 

9. Clique em uma página do Professor para acessar os aplicativos para 
essa classe ou usar o campo de pesquisa no topo para encontrar um 
aplicativo ou link
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*Não se esqueça de sair quando terminar*
Para sair de Clever, navegue até o Portal Inteligente, pairando 

sobre seu nome no canto superior direito e clique em Sair.

Painel Clever



Microsoft
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Outlook (Versão do 
navegador)
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Noções básicas de e-mail do Outlook

Criar e enviar e-mails

1. Escolha novo e-mail para iniciar uma nova mensagem

2. Digite um nome ou endereço de e-mail no campo To, Cc ou Bcc

3. Se você não ver Bcc, ir para Mostrar, ocultar e visualizar a caixa Bcc.

4. Em Assunto, digite o assunto da mensagem de e-mail

5. Coloque o cursor no corpo da mensagem de e-mail e comece a 

digitar

6. Depois de digitar sua mensagem, escolha Enviar

https://youtu.be/iDqCFcrMfho?t=30
https://youtu.be/iDqCFcrMfho?t=30
https://support.microsoft.com/en-us/office/show-hide-and-view-the-blind-carbon-copy-bcc-field-04304e27-63a2-4276-8884-5077fba0e229


Links e anexos em mensagens 
de e-mail
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Dicas: 
• Tenha cuidado com todos os e-mails que você recebe que 

tenham links neles, mesmo que os e-mails pareçam vir da 

equipe da APS ou links têm seu nome neles

• Se você não tem certeza, pergunte ao remetente

• Tenha cuidado para evitar golpes de phishing

Phishing: 
Um golpe na internet onde alguém se passa por uma instituição, 

como um escola, e envia-lhe uma mensagem personalizada pedindo-lhe 

para fornecer informações privadas. As mensagens são projetadas para 

enganá-lo revelando informações confidenciais ao atacante (como em 

casos de identidade roubo) ou para implantar software malicioso na 

infraestrutura da vítima (como ransomware). 
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Senso de urgência: Quando o remetente diz que você só tem um 
tempo limitado para responder.

Saudação genérica ou ausente: Empresas reais enviam mensagens que 
abordam os clientes pelo nome.

Alerta! Alerta!: A mensagem soa urgente, fazendo você se preocupar 
que algo está errado com sua conta.

Spoofing: Spammers se passará por funcionários/estudantes da APS 
na esperança de que e-mails de aparência familiar o sedam para clicar 
no link de e-mail.  

Erros de ortografia e gramática: Uma empresa real não envia 
mensagens com tais erros.

"Amigo" em apuros: Você vê uma foto de alguém que você conhece, 
mas a mensagem não é realmente deles.

URL encurtada: um endereço web que foi condensado e que poderia 
enganar um usuário a entrar em um site arriscado.

Bom demais para ser verdade: ladrões de identidade muitas vezes 
oferecem chances fáceis de ganhar dinheiro grátis ou prêmios.

Como reconhecer um e-mail 

de phishing
Muitas vezes, uma mensagem de phishing vai parecer que vem de alguém 

que você conhece. Essas pistas indicam que a mensagem não é legítima:



Exemplo de e-mail de phishing
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Senso de urgência

Alerta! Alerta!: A mensagem soa urgente, fazendo você 
se preocupar que algo está errado com sua conta.

Saudação genérica
ou ausente



21

Para chegar ao seu OneDrive...

• Abra um navegador web (como Chrome ou Firefox)

• Navegue até www.abingtonps.org

• Clique no link para logon de e-mail de funcionários e 

estudantes

• Faça login com o nome de usuário e senha do aluno 

(isso traz você para sua caixa de entrada)

• Clique no "waffle" no canto superior esquerdo

• Clique no ícone da Nuvem

Tutorial: Introdução ao OneDrive

OneDrive

https://youtu.be/YvMwfDAyyEQ
https://community.canvaslms.com/t5/Contingency-Planning/Getting-Started-with-Canvas-as-a-Student/ba-p/256768
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1. Clique em Ajuda (ou ?) da fita em qualquer 

aplicativo, inclusive na versão do navegador 

2. Peça ajuda ao seu professor. 

3. Envie um bilhete através o Portal de Serviços 

tecnológicos

Ajuda da Microsoft

Quando você clica em Ajuda na fita, você verá um menu com 
várias opções. Clique no ícone Ajudar para pesquisar os tópicos.

https://abingtonps.incidentiq.com/


Canvas
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1. Navegue até https://abingtonps.org/

2. Vá para a guia Recursos tecnológicos e clique em Canvas

3. Entrer seu endereço de e-mail e senha do APS

4. Clique em Entrar

Registro do aluno nas instruções:

Canvas

https://abingtonps.org/
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Definir 
notificações 

como um 
estudante

Definir 
notificações 

para um único 
curso

Introdução de 

Configurações do 
usuário: 

Notificações, 
imagem do perfil

Guia do 
Estudante

Suas Notas

Atribuições
Submissões de 

atribuição
Seu calendário

Clique em um link abaixo para acessar o recurso.

1. Confira os Guias de Canavs
2. Peça ajuda ao seu professor.
3. Envie um bilhete através do Portal de Serviços de 

Tecnologia

Ajuda de Canvas

https://community.canvaslms.com/t5/Student-Guide/How-do-I-set-my-Canvas-notification-preferences-as-a-student/ta-p/434
https://community.canvaslms.com/t5/Student-Guide/How-do-I-manage-notifications-for-a-single-course-as-a-student/ta-p/430
https://vimeo.com/showcase/1863509/video/74243735
https://community.canvaslms.com/t5/Student-Guide/tkb-p/student
https://community.canvaslms.com/t5/Video-Guide/Grades-Students/ta-p/384190
https://community.canvaslms.com/t5/Video-Guide/Assignment-Submissions-Students/ta-p/384159
https://community.canvaslms.com/t5/Video-Guide/Calendar-Students/ta-p/383519
https://abingtonps.org/technology_resources/technology_helpdesk_link


Adicionar/Remover Cursos no 
Painel
➢Vá para Cursos no menu de navegação global

➢Escolha todos os cursos na parte inferior

➢Cursos com uma estrela preenchida aparecerão no painel 

➢Selecione a estrela ao lado de um curso para adicioná-la ao seu 
painel

➢Desmarque a estrela para remover um curso do painel 
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Clique na mensagem na parte superior do painel do aluno que diz 
Preferências de Notificação ou clique em Conta e selecione 
Notificações.

Para alterar a configuração 
de notificação, clique na 
opção desejada. Economizará 
automaticamente. Há 4 
opções:

Notifique-me 
imediatamente.

Enviar resumo diário

Enviar resumo semanal

Não me mande nada. 

Notificações de Canvas



Faça login no Canvas

Clique no Curso

Clique em Módulos

Clique na Atribuição
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Como encontrar atribuições
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Como ver o feedback

• Abra a atribuição de Atribuições ou Módulos no Menu 
de Navegação do Curso ou vá para Grades e clique na 
tarefa.

• Clique no link que diz Exibir Feedback no canto 
superior direito.
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Como enviar uma imagem

Tutorial: 
https://youtu.be/TJRUUM_04w0

https://youtu.be/TJRUUM_04w0


Aplicativo para 
estudantes de Canvas
Android ou iOS
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Guia Androide estudantil

Guia estudantil para 
iOS

Tutorial: Aplicativo para 

estudantes de Canvas

*Você pode definir notificações push no aplicativo 
móvel.

https://community.canvaslms.com/t5/Canvas-Student-Android-Guide/tkb-p/student_android
https://community.canvaslms.com/t5/Canvas-Student-iOS-Guide/tkb-p/student_ios
https://community.canvaslms.com/t5/Canvas-Student-Android-Guide/tkb-p/student_android
https://community.canvaslms.com/t5/Canvas-Student-iOS-Guide/tkb-p/student_ios
https://www.youtube.com/watch?v=P4X2vZBr_9k
https://www.youtube.com/watch?v=P4X2vZBr_9k


32

O papel de pai/guardião é chamado de "Observador" em Canvas.

Os observadores podem ver todas as informações do curso publicado: 

• Páginas
• Atribuições
• Notas
• Eventos de calendário

*Observadores não podem submeter trabalho ou interagir com o curso.
Os observadores também podem enviar mensagens aos professores da 
criança usando a Caixa de Entrada e receber uma variedade de 
notificações.

Papel de observador de 
Canvas LMS

Painel de observadores
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2. Clique em Conta
3. Clique em Configurações

4. Clique em Par com Observador

5. Copie o código (ctrl + c) ou anote-o e clique em OK

1. Para obter o código de emparelhamento, faça login no 
Canvas como o aluno que você deseja observar

Para criar uma conta do Observer, você precisará de um código de 
emparelhamento para o seu aluno.

Código de emparelhamento
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1. Vá para https://abington.instructure.com/login/canvas

2. Clique no link "Pai de um usuário de Canvas? Clique aqui para uma conta"

3. Preencha as informações (incluindo o código de emparelhamento)

4. Clique em Começar a participar

Isso vai levá-lo ao Painel de Observadores
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Crie uma Conta de Observador

https://abington.instructure.com/login/canvas


35

Guias de vídeo de Canvas 
Observador

Como gerar um código de pareamento de alunos

Como criar uma conta de observadores

Como alterar as configurações do idioma

Como navegar na tela como observador

Como enviar um e-mail para o professor do seu filho

https://www.youtube.com/watch?v=dkzGK0ibw3M
https://www.youtube.com/watch?v=SkiakHuFB3I
https://www.youtube.com/watch?v=xI-9PG4vEws&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=36jdY4sOSvI
https://www.youtube.com/watch?v=jOacrTAm1V4&t=3s
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Configurações de idiomas
• Faça login na conta do observador
• Clique em Conta
• Clique em Configurações
• Clique em Editar configurações
• Selecione seu idioma no menu suspenso ao lado do Idioma
• Clique em Atualizar configurações 

Código de emparelhamento estudantil
• Faça login no Canvas como o aluno
• Clique em Conta 
• Clique em Configurações
• Clique em Parear com Observador
• Copie o código e clique em OK

Crie uma conta
• Vá para https://abington.instructure.com/login/canvas 
• Clique no link "Pai de um usuário de Canvas? Clique aqui para uma conta"
• Preencha as informações (incluindo o código de emparelhamento)
• Clique em Começar a participar

Emparelhando sua conta de observador com vários alunos
• Faça login na conta do observador
• Clique em Conta
• Selecione Observação
• Digite o código de emparelhamento 
• Clique no botão verde adicionar aluno
• Repita conforme necessário até que todos os alunos sejam adicionados

Envie um e-mail para o professor do seu filho
• Clique em 'Caixa de entrada' no menu Navegação Global
• Em seguida, clique no ícone 'Compor uma nova mensagem'
• Selecione o curso no menu suspenso
• Digite o nome do seu instrutor ou escolha professores da lista
• Adicione um assunto e uma mensagem e clique no botão 'Enviar'

Observador de Canvas: Folha de referência rápida
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