eLearning Instructions for Student Password Change – Portuguese

Melhore a Segurança da Sua Senha - AÇÃO NECESSÁRIA
AGORA
Este documento explica como proteger melhor sua senha. Estas instruções aplicam-se APENAS a
estudantes que ainda estejam usando a senha inicial padrão com o formato de PMM/DD/AAAA (P +
mês, dia, ano). A senha inicial inclui o aniversário do estudante e, se ela ainda não foi mudada, você deve
mudá-la imediatamente usando o procedimento abaixo.
Favor observar que estas instruções se aplicam sempre que se desejar mudar a senha on-line da BCPS. Se
você achar que sua senha pode ter sido comprometida, ou sua senha usa uma informação pública (como
o número de sua escola), ou se você compartilhou sua senha com alguém que não seja um dos pais ou
responsável, recomendamos que você mude sua senha agora seguindo estas instruções.
INSTRUÇÕES
1º Passo: Usando qualquer computador ou telefone (não é necessário ser um computador emitido pelo
Distrito), acesse https://sso.browardschools.com
2º Passo: Você deverá ver a imagem abaixo. Esta é a página do "Clever SSO". Procure seu nome na parte
superior direita (ao lado das setas verdes na imagem) e clique nele para ver a opção Change AD
Password no menu suspenso. Clique no menu suspenso e crie uma nova senha que seja complexa
(mínimo de 8 letras, números ou símbolos, em maiúsculas ou minúsculas). Veja a imagem 2 abaixo para
mais informações sobre como criar uma senha.
Imagem 1 – Página Clever SSO

3º Passo: Sua senha on-line da BCPS foi agora mudada! Use esta nova senha sempre que acessar o Clever
SSO, ou outros aplicativos da BCPS. Se você tem um laptop mais novo (um com login de Windows que
começa com "06XXXXXXX@my.Broward schools.com"), você usará esta única senha tanto para o login
do Windows quanto para os aplicativos on-line do SSO. No entanto, se você tiver um laptop antigo,
você terá que usar sua senha ANTIGA para fazer login no Windows (para iniciar seu computador) e a
nova senha para fazer login nos aplicativos on-line do SSO até o seu retorno físico à escola.
Lembre-se, a prática mais segura é mudar sua senha de tempo em tempo (por exemplo, aproximadamente
a cada ano letivo).
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Imagem 2 – Requisitos de Senha

OBSERVAÇÕES
Se você usa um dispositivo pessoal, você usará essa nova senha a partir deste ponto ao acessar seu SSO
e outros recursos on-line. Se você salvou sua senha no navegador, você precisará atualizar a senha salva.
Consulte a página 3 para ver várias mensagens que podem aparecer com relação à senha atualizada e as
ações que devem ser tomadas.
Se você usa um dispositivo novo da escola com a nova tela de login – aquela com nome de usuário que
se parece com o e-mail 06XXXXXXX@my.browardschools.com ao inicializar o computador – você deverá
usar sua nova senha. Lembre-se da senha escolhida no SSO, você a utilizará a partir deste momento
tanto no login inicial do Windows como em seu SSO e outros recursos on-line. Se você salvou sua senha
no navegador, você precisará atualizar a senha salva. Consulte a página 3 para ver várias mensagens que
podem aparecer com relação à senha atualizada e as ações que devem ser tomadas.

OBSERVAÇÃO ESPECIAL - Alguns Laptops Exigirão 2 Senhas
Se você usa um laptop com a tela de login antiga – aquela onde você apenas digita seu número 06 como
nome de usuário ao inicializar o computador – então você precisa completar mais um passo. Sua senha
original permanecerá armazenada no sistema local e precisará ser usada no login do Windows até que
você seja capaz de voltar ao campus. Logo no primeiro dia em que você estiver de volta ao campus,
reinicie o laptop. Assim que o laptop com a nova senha criada se conectar novamente ao WiFi da BCPS, a
senha armazenada será atualizada para a nova senha que você escolheu no SSO. Até então, você terá
DUAS senhas para lembrar. Você usará sua senha antiga na inicialização para entrar no computador e
depois, quando se conectar ao SSO, usará a senha atualizada recém-criada. Se você salvou sua senha no
navegador, você precisará atualizar a senha salva. Consulte a página 3 para ver várias mensagens que
podem aparecer com relação à senha atualizada e as ações que devem ser tomadas.
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Você receberá várias mensagens sobre a atualização de sua senha; elas estão listadas abaixo, juntamente
com suas ações para cada uma delas:
Você pode ignorar estas duas primeiras mensagens; iremos solucioná-las nas próximas etapas:

Digite sua senha recém-criada quando essas mensagens aparecerem:

Se você salvou uma senha, poderá ver uma mensagem de erro em laranja “Incorrect user ID or
password…”, o que é esperado; digite a nova senha e clique em “Sign in”.
No navegador, ao clicar pela primeira vez nos itens de sua página SSO, a sua nova senha poderá ser
solicitada se a senha antiga estiver armazenada. Se você salvou a senha no navegador, você pode receber
uma mensagem para atualizar a senha salva. Clique em “Update”.
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