Um Guia de Navegação
Para Pais que Usarão o
Canvas

Configurando a sua Senha
Por favor complete os seguintes
passos, usando a versão do
website do Canvas (isto poderá
ser feito usando Safari ou Chrome
e no seu celular também).
Passo 1: Vá à página oficial da
Melican.

Configurando a sua Senha
Passo 2: Clique na tecla de tabulação
“Students” (estudantes)
Passo 3: Clique no link “Canvas”

Configurando a sua Senha
Passo 4: Clique no link “Melican Parents/Guardians”

No seu celular,
aparecerá da
seguinte forma:

Configurando a sua Senha
Passo 5: Clique no link “Forgot
Password?” (Esqueceu sua
Senha?) para configurar a sua
senha pela primeira vez.

Configurando a sua Senha

Passo 6: Digite o nome do usuário para
fazer o login, que é o endereço eletrônico
que você tem arquivado aqui na escola.

Passo 7: Depois clique no botão
“Request Password” (solicitar uma
senha).

Configurando a sua Senha
Você será redirecionado à página do
login e uma confirmação por meio de
uma mensagem aparecerá em cima na
tela.

Passo 8: Cheque o seu inbox por um
email que aparecerá assim. Abra o
email.

Configurando a sua Senha
Passo 9: Clique no link que diz “Click here to set a new password” (Clique aqui para
criar uma nova senha)

Configurando a sua Senha
Passo 10: Crie a sua senha. Digite uma vez na caixa
do texto, e então clique no botão “Update Password”
(atualize a senha). Essa será a sua senha para entrar
no website do Canvas e usar o aplicativo no seu
celular (se desejar usar aplicativo).
Após ter clicado no botão “Update Password” (atualize
a senha), você será redirecionado à página do login e
uma confirmação por meio de uma mensagem
aparecerá afirmando que a sua senha foi mudada.
Passo 11: A sua senha tem sido oficialmente
configurada e agora você poderá entrar no site do
Canvas.

Notificações por Email
Por favor siga os seguintes passos usando a versão do website do
Canvas porque a opção de personalizar as suas notificações através
do aplicativo, não está disponível.
Assim que nós conectarmos a conta de seu filho (s) à sua conta,
você receberá notificações por email. O número de emails enviados
ao seu endereço eletrônico será reduzido através da configuração
das notificações do seu email. Isto também permitirá que você
focalize no conteúdo que achar mais importante.
Passo 1: Clique em “Account” (Conta) que está localizado na barra
marron, do lado esquerdo da tela.
Passo 2: Clique no link azul “Notifications” (Notificações).

Notificações por Email
Nós lhe fornecemos uma base de
dados que lhe dá o significado de
cada símbolo. Essa base de
dados está localizada do lado do
“Course Activities” (atividades do
curso).
Passo 3: Veja a lista de
atividades dos cursos e selecione
a frequencia das notificações para
cada atividade. NÃO hà botões
“save” (salvar) ou
“update”(atualizar) embaixo na
tela. Uma vez que você selecionar
a sua opção, já está salva.

Após ter configurado a sua senha e personalizado as suas notificações,
você terá completado todo o trabalho fundamental para que a sua conta
esteja pronta para o dia 30 de Novembro. Você poderá sempre
revisitar estas notificações, futuramente, para reajustá-las dependendo
da sua experiência com o Canvas.

Configurando a sua Senha
Se em qualquer momento você decidir mudar a sua senha, siga os seguintes
passos...
Passo 1: Clique no botão “Account” (Conta) na barra marron do menu.
Passo 2: Clique no link
“Settings” (configurações) na
barra branca do menu que
aparecerá.
Passo 3: No extremo canto
direito da tela, clique no “Edit
Settings” (Editar as
Configurações).

Configurando a sua Senha

Passo 4: Cheque a
caixa pequena do
lado da palavra
“Password” (senha)
que está debaixo da
opção “Time Zone”.

Configurando a sua Senha

Passo 5: Digite a
sua senha antiga
uma vez, depois
digite a nova senha
duas vêzes.
Passo 6: Clique no
botão azul “Update
Settings” (Atualize
as Configurações).

Como Ver as Notas

O Dashboard (Painel de Instrumentos) terá
a lista de todos os cursos nos quais o seu filho
(s) está registrado. Por favor note que, se você
tiver múltiplos filhos usando o Canvas (na
Melican School ou na Algonquin High School),
todos os seus cursos estarão juntos nesta
página.
A melhor forma de ver as notas de seu filho (s)
será clicando no “View Grades” (Ver as
Notas) acima. Então você será direcionado à
uma página que mostrará todos os cursos e a
nota geral para cada curso. Logo em seguida,
você poderá clicar nos cursos individualmente
para ver o relatório das notas detalhadamente.
Isso é demonstrado no próximo slide.

Como Ver as Notas

Esta é a tela que você verá depois que clicar no View
Grades (Ver as Notas) da página anterior. Como pode
ver, todos os cursos estão descritos à esquerda, e a
nota geral está descrita à direita.
Debaixo das palavras “Linked Student Accounts”
(Contas Ligadas ao Estudante) você verá o nome do
seu filho (s) e depois o nome do curso. Para ver o
relatório detalhado de uma determinada classe, clique
em qualquer parte do nome/curso, pois é um link para
o relatório das notas.
Se você tem múltiplos filhos usando o Canvas, esta é
a melhor opção para ver as notas deles, pois
claramente indica o nome da criança e do curso.

“Melican Test Student, 7th Grade science”

=
“Name of student, title of course”

Como Ver as Notas

O relatório de notas
detalhado apareceria
assim para cada
curso. Da esquerda
para a direita, você
receberá o nome da
tarefa, a data, a nota
recebida, e o número total de pontos
em potencial. No relatório, abaixo,
você será fornecido com as notas
gerais para determinadas categorias
de trabalhos, como, avaliações
Formativas ou Sumativas, bem como
a média da nota geral.

Qual o significado dos seguintes símbolos?
= A nota não conta na média geral

= O professor ainda não avaliou os trabalhos

= O professor deixou um comentário para o estudante
= As notas “What if” permitem que os estudantes vejam como suas notas seriam impactadas se eles recebessem uma nota

How to View Grades

Mais uma vez, você está num relatório de
notas detalhado, você não precisa voltar ao
Dashboard (painel de instrumentos) ou à
lista de todos os cursos (a não ser que você
esteja trocando de estudantes).
Debaixo da palavra “Course” (Curso), do
lado da opção “Arrange by”, há um menu
pendente (drop down) que lhe permitirá
trocar para ver um curso differente do
relatório de notas detalhado.

Calendar

O Calendário pode ser
visto clicando em
“Calendar” na barra do
menu marrom no lado
esquerdo da página.
No lado direito, você verá
uma lista de calendários
que cria o sistema de
códigos de cores para o
calendário. Por exemplo, os
trabalhos VERDES são
para a classe de ciência.

O Homepage do Professor

Quando você clicar no quadrado
do curso no Dashboard (painel
de instrumentos), você será
direcionado ao homepage do
professor da mesma forma que os
estudantes são. Este é um lugar
consistente para professores
fornecerem informação sobre a
sua classe e curso.

