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Como Acessar o  Skyward:
 Step 1: Primeiro é necessário criar uma conta no LaunchPad clicando no link →

Acesso Para os Pais - Skyward

Step 2: Depois de feito o login clicar no ícone 
do Skyward. Step 3: Verifique a informação do aluno.

Video de Ajuda: https://ocps.instructuremedia.com/embed/bb9b3ba3-de8d-498d-9799-031c4f564743

Visao Geral do Acesso Familiar: O portal de acesso da família foi criado para que as famílias tenham acesso e monitorem o 
progresso do estudante. As famílias poderão ver a agenda,  as notas e a frequência do aluno.

https://ocps.instructuremedia.com/embed/bb9b3ba3-de8d-498d-9799-031c4f564743


1. Formularios de Consentimento 
dos Pais: (Obrigatorio)

❏  Contrato de Tecnologia

❏  Formulário de Liberação do 
Modelo

❏ Direito dos Pais e Registro do 
Estudante

❏ Consentimento de Servicos de 
Saude

2. Formulário de Recusa do 
Notebook/IPad (Opcional)

Formulários de Aceitação dos Pais
Step 1

Step 2

Step 3



O que há de novo?...Avaliações de Monitoramento de Progresso



Avaliações:
❏ - Alfabetização precoce da estrela
❏ - Leitura de estrelas
❏ - Matemática das Estrelas

Graus K-2: Monitoramento do Progresso
Alfabetização precoce 
adaptável/leitura e 
avaliações matemáticas.
As perguntas ficam mais 
fáceis ou difíceis com base 
nas respostas dos alunos.

Identifica área específica 
de força e fraqueza em 

sub-domínios e 
habilidades.

Identifica os alunos que 
podem estar em risco de 

reprovação futura em 
leitura.

Os professores recebem 
informação imediata para o 
estabelecimento de metas, 

planejamento de 
intervenção e ensino.

O aluno faz 3 vezes ao ano.



Graus 3-5



Launchpad e My Backpack: Recursos Academicos                                                    

Step 1 : Acesse o OCPS Launchpad Step 2 : Localize My Backpack app para 
ver os recursos digitais de texto.

No Launchpad os alunos têm todos os recursos que precisam para o aprendizado. 
No app My Backpack os alunos têm os principais recursos organizados por classe.

https://launchpad.ocps.net/


As Escolas Públicas do Condado de Orange (OCPS) desenvolveram o 
Código de Conduta Aluno para ajudar os alunos, pais e 
funcionários da escola a entender as diretrizes para manter um 
ambiente de aprendizado seguro e organizado.

Pedimos que os pais/responsáveis   revisem o Código de Conduta 
do Aluno com seu filho e conversem sobre as expectativas da 
escola. Por favor, assine e faça com que seu filho assine para 
reconhecer que recebeu, leu e discutiu uma cópia do Código de 
Conduta do Aluno. Devolva o Código assinado ao professor do 
seu filho.

Você pode localizar uma cópia eletrônica do Código online no site 
do Distrito: codeofconduct.ocps.net.

Se você tiver alguma dúvida, não hesite em entrar em contato 
com a Coordenadora Acadêmica, Melanie Dominguez 
melanie.dominguez@ocps.net

Codigo de Conduta Aconselhamento 
Ms. Gingras   School Counselor
407-554-1610 ext. 444-
kristin.gringase@ocps.net

Aconselhamento Individual
● Sentimentos
● Ansiedade
● Amizades
● Suporte Emocional

Pequenos Grupos
● Grupos de Intervenção
● Auto Regulamentacao
● Auto Estima
● Grupo Divorcio
● Grupo Luto

Habilidades
● Curso de Saúde atraves do Canvas

http://ocps.net
mailto:ambia.valentine@ocps.net


Pagamentos online disponíveis para almoço, excursões e outras 
taxas serão feitos através do SchoolPay.

PAGAMENTO ESCOLAR



Maneiras de Estar Conectado!

Facebook WSE School Website  Twitter

https://www.facebook.com/WaterSpringElementaryOCPS/
https://www.facebook.com/WaterSpringElementaryOCPS/
https://waterspringes.ocps.net/
https://waterspringes.ocps.net/
https://twitter.com/waterspringocps?lang=en
https://twitter.com/waterspringocps?lang=en
https://www.ocps.net/
https://www.ocps.net/


Fique por Dentro com o School Messenger!



Missão da OCPS: Com o apoio de famílias e comunidades, estamos criando caminhos enriquecedores 
e diversos para levar nosso aluno ao sucesso.

Obrigado por fazer parte 
da Família Otter! 


