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Aplicativo Canvas Parent 
 

 
O Canvas é um Sistema de Gestão de Aprendizagem (LMS, sua sigla em inglês) destinado a simplificar o ensino e o 
aprendizado, agrupando todas as ferramentas digitais que os professores usam em um único local. O aplicativo Canvas 
Parent possibilita que os pais se envolvam na educação de seus filhos, fornecendo acesso a informações importantes dos cursos. O aplicativo 
Canvas Parent está disponível para usuários de dispositivos iOS ou Android e pode ser facilmente configurado em apenas alguns minutos. Os 
Guias de Usuário do Parent App podem ser encontrados aqui. 
 

Com o aplicativo Canvas Parent, os pais podem  
● Ver a lista de cursos onde seus filhos estão matriculados. Os pais podem visualizar o programa, as tarefas (títulos, prazos de entrega e 

instruções) e os eventos de cada curso. 
● Configurar alertas de anúncios de cursos e/ou lembretes de tarefas ou eventos específicos (enviados para dispositivos móveis como 

notificações "push"). 
● Acompanhar o desempenho de seus filhos nas tarefas do Canvas (nota final registrada no Pinnacle). 
● Favor observar: se o aluno não tiver nenhum curso visível, você verá a mensagem “No Enrollments” (Nenhuma Matrícula). Isso significa 

que o professor ainda não tornou o curso publicamente visível. 
 

Com o aplicativo Canvas Parent, os pais não podem 
● Entregar tarefas, participar de discussões ou fazer testes em nome de seus filhos. 
● Acessar o conteúdo do curso (arquivos, páginas, trabalhos de outros alunos, etc.). 
● Participar do curso de alguma forma. 

 

Para configurar o Canvas Parent, baixe o aplicativo Canvas Parent da Instructure e faça o seguinte: 
 

1º Passo 2º Passo 3º Passo O que são códigos de 
emparelhamento (pairing codes)? 
Códigos de emparelhamento são códigos 
de seis dígitos usados para vincular alunos 
e observadores no Canvas. Os códigos de 
emparelhamento são alfanuméricos e 
sensíveis a maiúsculas e minúsculas. 
 

Quem pode gerar códigos de 
emparelhamento? 
Os códigos de emparelhamento podem ser 
gerados pelo aluno ou professor. Os 
códigos de emparelhamento só estão 
disponíveis para usuários em instituições 
que tenham habilitado o auto-
cadastramento.  
 

Qual é o tempo de validade dos 
códigos de emparelhamento? 
Os códigos de emparelhamento expiram 
em sete dias ou após seu primeiro uso 
bem-sucedido. 
 

Como o aluno pode criar Códigos de 
Emparelhamento de Estudante? 
 

   

Baixe o Aplicativo Canvas Parent. 
Clique em Find my School. Digite 

Broward County. Clique em 
Broward County Public Schools 

Parents. 

Clique no link Create Account na 
parte inferior da tela. 

Digite o Seu Nome (Nome e 
Sobrenome), Seu E-mail, e 

selecione uma Senha, digitando-
a duas vezes. Digite o Código de 

Emparelhamento do 
Estudante.  

Favor observar que apenas uma conta pode ser emparelhada através do aplicativo Canvas Parent. Contas adicionais só podem ser adicionadas online em 
http://browardschools.instructure.com/login/canvas. Faça o login usando a conta de pais criada anteriormente no aplicativo. Clique em Account > Clique 
em Settings > Clique em Observing > Digite o Código de Emparelhamento de Estudante adicional >Clique no botão azul +Student. 

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-7884
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-7884
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-15036-4212938128
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-15036-4212938128
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-15036-4212938128
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-15036-4212938128
http://browardschools.instructure.com/login/canvas
http://browardschools.instructure.com/login/canvas

	Aplicativo Canvas Parent
	Aplicativo Canvas Parent
	Aplicativo Canvas Parent

