
Um guia familiar para o Canvas 
Mais informações estão disponíveis aqui: https://sites.google.com/gm.sbac.edu/alachua-digital-academy/home?authuser=0 

 

Você deve ter ouvido que seu filho ou sua filha terá que usar algo chamado “Canvas” na Digital Academy do 
Alachua County neste outono. E você deve ter pensado, eu preciso aprender mais sobre a tecnologia?! 
 
Felizmente, a resposta é não, você não precisa! Canvas é o nome do site que o distrito escolar está usando para o ensino 
online neste outono. Este pequeno guia foi escrito por pais que usam o Canvas em seus trabalhos na Universidade da 
Flórida e que têm filhos nas escolas de Alachua County. Sabemos que o Canvas é uma ferramenta poderosa que os 
professores podem usar de várias formas. Escrevemos este guia para dar a outros pais algumas informações sobre o 
Canvas, para que você possa ter uma ideia do que seu filho ou sua filha está fazendo na frente duma tela o dia todo. O 
distrito escolar e sua escola podem ter sugestões adicionais para você se quiser aprender mais sobre o Canvas. 
 
1. O que é Canvas? 

 

Canvas é um “Software de gerenciamento de aprendizagem”. Os professores o usam para compartilhar informações 
com os alunos e para armazenar registros de coisas como frequência e notas. 

 
Ajuda pensar no Canvas assim: Imagine tudo o que os professores escrevem no quadro ou distribuem na sala de 
aula. Eles podem desenhar um diagrama de mitose celular, distribuir uma planilha de problemas matemáticos ou 
dar aos alunos cópias da Proclamação de Emancipação (dos Estados Unidos) para leitura. Agora pense no que os 
alunos dão aos professores. Eles podem entregar a planilha de matemática preenchida, um caderno de laboratório 
ou um relatório sobre como a Grande Muralha da China foi construída.  

 
Neste outono, os professores usarão o Canvas para compartilhar todos esses materiais de aprendizagem e os alunos 
enviarão seus trabalhos concluídos por meio dele também. Os professores podem ver o trabalho, escrever 
comentários e notas nele e colocar essas notas no boletim de nota ou caderno de notas, tudo por meio do mesmo 
site. 

 
2. Por que as escolas estão usando Canvas? 

 
Como você pode ver, o Canvas pode substituir quase todos os trabalhos que usam papel. Os professores também 
podem compartilhar materiais de vídeo por meio do Canvas e agendar e ter reuniões virtuais com suas turmas, com 
alunos individuais - e com os pais! Como tudo está contido em um site, é mais simples para os professores usarem 
do que ferramentas como a sala de aula do Google. 
 
O Canvas também possui uma ferramenta de assistência diária. Como as escolas recebem financiamento federal 
com base na assistência dos alunos, isso é muito importante. Finalmente, o Canvas é muito seguro e focado no 
aprendizado.  Apenas funcionários, professores e alunos das Escolas de Alachua County podem acessar o site. Não 
há função de “chat” ou “hangout” para distrair os alunos do conteúdo da aula. 
 

3. Como posso acessar o Canvas? 
 
Você não precisa comprar nada para acessar o Canvas. Mas você precisará de um computador conectado à internet 
ou um aplicativo no seu smartphone para se conectar às aulas da sua filha ou do seu filho. Se sua filha ou seu filho 
está no Digital Academy, o Canvas será muito mais fácil de usar se acessá-lo com um computador desktop ou laptop 
em vez de um celular. 
 

4. Eu pensei que as aulas no Digital Academy iriam usar uma ferramenta online chamada Zoom? 
 

Zoom é um serviço de teleconferência que permite que as pessoas transmitam um link de vídeo entre si, semelhante 
ao Facetime ou Skype. Os professores se conectarão com os alunos da Digital Academy usando a ferramenta Zoom, 
que está dentro do site do Canvas para cada aula. 

https://sites.google.com/gm.sbac.edu/alachua-digital-academy/home?authuser=0


 
5. Como é que os pais devem usar o Canvas? 

 
Nas primeiras semanas de aula, você pode sentar-se com sua filha ou seu filho e ver os diferentes sites do Canvas 
para cada aula em sua programação. Isso ajudará vocês dois a aprenderem como o site funciona. Você verá que o 
Canvas tem um recurso "Calendário" que mostra TODOS os trabalhos atribuídos às aulas do seu filho ou da sua filha. 
Usar este calendário pode ajudar sua família a apoiar o trabalho independente que as crianças do Digital Academy 
farão neste outono. Você pode baixar o aplicativo Canvas Parents para o seu celular para que possa controlar as 
datas de entegar os trabalhos e lembretes dos professores. Os aplicativos Canvas para pais e alunos estão listados 
nesta página: https://canvas.instructure.com/courses/1045977/pages/canvas-apps. 
 

6. Como é que minha filha ou meu filho vai usar o Canvas todos os dia na escola? 

Para chegar ao Canvas, as crianças devem acessar o 
site das Escolas Públicas de Alachua County 
(https://www.sbac.edu/). No canto superior direito 
da página há um link para “Meu Portal”. 

  
Ao clicar em “Meu Portal”, seu filho será solicitado a 
entrar com seu nome de usuário e senha. O nome de 
usuário é dado pela escola. Se você precisar 
reconfigurá-lo, vá para esta página: 
https://fl02219191.schoolwires.net/Page/3512  

 
Após fazer o log-in, as crianças serão direcionadas a 
uma página com todos os recursos eletrônicos que o 
Distrito oferece. Clique no ícone verde para “Alachua 
Digital Academy”. 
 

 
Ao clicar em “Digital Academy”, sua filha ou seu filho será levado/a para o Canvas. Eles terão um site 
Canvas diferente para cada aula em sua programação. Dentro desse site estarão os materiais do curso, as 
tarefas e os links para as reuniões do Zoom da aula. 
 
Cada escola toma suas próprias decisões sobre como as crianças irão passar de uma aula para outra dentro 
do Canvas. Você aprenderá mais sobre os planos da sua escola em uma mensagem de e-mail da escola e 
no Campus Tour virtual uma semana antes do início das aulas. 

 

 
7. As notas serão publicadas através do Canvas? 

Não. As notas serão publicadas no portal Skyward. 
Você pode acessá-lo através este ícone no site do 
Distrito Escolar. 

 
 
8. Quem é que eu contato se….. 

Meu filho ou minha filha está matriculado na Digital 
Academy, mas quando clica no link, ele/ela recebe 
uma mensagem “não tem conta”. 

 

Ligue para a secretaria da escola. 

https://canvas.instructure.com/courses/1045977/pages/canvas-apps
https://fl02219191.schoolwires.net/Page/3512


Meu filho precisa de ajuda para descobrir como 
fazer as coisas no Canvas. 
 

Mande um e-mail para o/a professor/a da sua filha 
ou do seu filho. A primeira semana de aulas se 
enfocará em ensinar às crianças como usar o Canvas. 

Meu filho ou minha filha está matriculado/a no 
Digital Academy, mas não tem acesso à tecnologia 
de que precisa. 
 

Mande um e-mail ou ligue para a escola. As 
tecnologias necessárias para o Digital Academy se 
encontram aqui: 
https://www.sbac.edu/Page/30058.  

 
Cada professor, cada escola e todo o distrito de Alachua County estão correndo para se preparar para o início das aulas. 
O distrito publicou um pequeno documento que responde a algumas perguntas básicas sobre como se comportar na 
sala de aula online. Você pode encontrá-lo aqui: https://www.sbac.edu/Page/30053. Escolas enviarão e-mails e 
fornecerão mais orientações nas Campus Tours uma semana antes do início das aulas. Mais informações estarão 
disponíveis no Open House de cada escola no início do outono. 
 
No momento, a única coisa que realmente sabemos sobre este ano é que será muito diferente! A Associação de Pais e 
Professores (Parent Teacher Association, PTA) da escola do seu filho ou da sua filha trabalhará duro para fazer essa 
diferença o mais positiva possível. 

 

https://www.sbac.edu/Page/30058

