SKYWARD FAMILY ACCESS
Family Access
Os formulários dos pais que costumavan ser enviados para casa em um
pacote durante a primera semana de aula agora estâo online, por meio do
acesso da família Skyward.

Parental Consent Form - PCF (Obrigatório)
• O PCF fornece aos pais/responsáveis legais o direito de tomar decisões importantes sobre como seu
filho pode usar os recursos de technologia disponíveis, como o distrito usa a mídia disponível de seu
filho, quaisquer informações de identificaçâo pessoal sâo divulgadas sobre seu filho e se os alunos
participaram de serviços de clínica escolar, exames de saúde e serviços de saúde mental.
• Este formulário deve ser preenchido por cada pai/responsável para accessar serviços clínicos,
exames de saúde e outros serviços estudantis.
o Um pai deve optar por participar de cada serviçio individual.
o Por exemplo, se o formulário de consentimento dos pais do Skyward nâo foi preenchido
para fornecer consentimento para os serviços da clínica da escola e seu fiho precisa visitar a
clínica da escola, a clínica da escola nâo poderá tratar seu filho, e os pais/responsáveis serâo
contactados, exceto em caso de emergência.
o Em caso de emergência, os pais/responsáveis e o pessoal de emêrgencia apropriado serâo
contatados.

Device Refusal Form (Opcional)

• Dever ser usado por qualquer pai/responsável que nâo queira aceitar um laptop do distrito
para seu aluno.
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Use as instruções a seguir para acessar o LaunchPad (Class Link) para efetuar a entrada no
Skyward Acesso à Família.
Primeiro, você precisa se registrar com uma conta no LaunchPad. Depois que sua conta for
estabelecida no LaunchPad, você poderá acessar o Skyward Acesso à
Família clicando no ícone Skyward. O LaunchPad é essencialmente um portal que controlará
seu acesso ao Skyward, ao Canvas e a outros sistemas de software do OCPS. À medida que
os sistemas de software adicionais forem adicionados ao LaunchPad, ícones adicionais
aparecerão.
OBSERVAÇÃO: Os dados são atualizados todas as noites do Skyward para o LaunchPad,
portanto levará pelo menos uma noite para que seus dados sejam inseridos no Skyward antes
que você possa estabelecer uma conta no LaunchPad. Você pode entrar em contato com sua
escola para verificar se seus dados foram inseridos no Skyward.
Instruções:
Se você já estabeleceu sua conta no LaunchPad, vá para o passo no. 5. Se você ainda
não estabeleceu a sua conta, prossiga com os passos de 1 a 4 abaixo. Passo no. 1
Vá a https://Parents.classlink.com/ocps

a) Selecione Usando E-mail para estabelecer sua conta usando o e-mail que você
forneceu à escola. Ou
b) Selecione Usando telefone para estabelecer sua conta usando o número de telefone
celular que você forneceu à escola.
OBSERVAÇÃO: Se o seu e-mail ou número de telefone celular atual não permitir que você
estabeleça uma conta no LaunchPad, entre em contato com sua escola:
Horizon HS: Martha.Guido@ocps.net
Water Spring MS: Karen.Bukowski@ocps.net
Isso significa que suas informações de contato precisam ser atualizadas no Skyward.
Passo no. 2: insira seu endereço de e-mail ou o número do seu celular registrado na escola.

a) Por Email: Selecione “Using Email”
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Ou (não estabeleça duas contas diferentes usando o email e o número do celular)
b) Por telefone Celular: Seleccione “Using Phone”

c) Uma mensagem de confirmação aparecerá momentaneamente. Isso indica que uma
senha temporária foi enviada para o seu e-mail ou telefone celular.

Passo no. 3:
a) Se você está se registrando usando o seu Celular, digite a senha temporária enviada
para o seu celular.

b) Exemplo de texto enviado para o seu celular com a senha temporária :

c) Se você se registrou por email, entra o código de verificação enviado ao seu email.
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d) Clique em verificar (Verify). Não clique em “Verify” mais de uma vez - em seguida,
levará alguns segundos para o sistema estabelecer sua conta no LaunchPad.

e) Se você precisar que reenvie o código, clique em “Resend One-time
Password”. Uma mensagem de confirmação aparecerá momentaneamente.
Passo no. 4:
a) Digite o seu nome completo e crie uma senha. Esta não é a sua identificação (ID) de
usuário, mas apenas o nome que aparece no LaunchPad.
Digite seu nome no seguinte formato: nome, espaço, inicial segundo nome (se houver),
ponto, espaço, sobrenome.
nome (EX: Jane A. Doe).

Observação: Por favor, certifique-se de escrever a senha que você digitou em um local
seguro.
b) O Registro para o LaunchPad agora estará complete.
c) Se você se registrou por e-mail, você receberá um e-mail confirmando que sua conta do
LaunchPad foi criada e estabelecida.
d) Exemplo de email confirmando a criação da sua conta.
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e) Agora, você verá e terá acesso a todos os sistemas principal do OCPS disponíveis
no LaunchPad. Vá para o passo no. 6 (pule o passo no. 5).
Passo no. 5:
a) Se você já estabeleceu sua conta no LaunchPad com sucesso, digite o seu número
de telefone celular ou o seu e-mail (dependendo de qual dos dois você usou para
estabelecer sua conta).

b) Digite a sua senha que você usou quando estabeleceu sua conta no LaunchPad.

Skyward Family Access thru LaunchPad
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c) Se você esqueceu a sua senha, clique em Enviar uma Senha Temporária)
(Send One-Time Password). Um e-mail ou mensagem de texto será
enviado como mostra no passo 3 acima. Digite essa senha temporária e
você estará conectado ao LaunchPad.
Passo no. 6:
a) Para entrar no Skyward Acesso à Family, clique no ícone Skyward.
LaunchPad

POR FAVOR, USE AS SEGUINTES INSTRUCOES PARA ACESSAR E
PREENCHER OS FORMULARIOS ONLINE PARA SEU ALUNO(S)
O FORMULARIO DE "PARENT CONSENT FORM" (PCF) E
NECESSARIO E DEVE SER PREENCHIDO ASSIM QUE POSSIVEL
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Skyward Family Access
Completing Online Forms
I.

Overview of Family Access
The Family Access Portal is created and maintained for families to view students’ educational progress. The portal provides
demographic information, schedule, assignments, calendar events, grades, attendance, dis cipline, test scores, and graduation
requirements. Families will be able to view student details and monitor progress.

Formulários - de "2023
PCF" obrigatório

A. Home Page
The Family Access portal is organized into 16 tabs which displays important information about the student. Tabs include
Home, Online Forms, Calendar, Gradebook, Attendance, Student Info, Schedule, Discipline, Test Scores, Student Services,
Graduation Requirements, Academic History, Portfolio, Health Info, and Login History. Parents/guardians will select a tab to
show more information about the student. Home is the default tab which displays All Students, Upcoming Events, Calendar,
User Name, My Account, and Exit.
Table 1 Home Tab

Navigation

Description

1. Home
2. All Students
3. Family Name
4. My Account

Displays the default page.
View one or all students in household.
Displays the user’s name.
Provides the contact information of the family. Changes must be processed at the student’s
school.
Closes Family Access.
Displays District Announcements, Online Forms, Unread Messages, and other alert information.
Displays the district dates for each student.
Provides a daily, weekly or monthly view.

5. Exit
6. Wall
7. Upcoming Events
8. Calendar
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B. Online Forms
The Online Forms tab allows Guardians to complete district forms for their student(s). Online Forms can also be accessed from
the Wall. Reference Table 2A Online Forms Tab.

Outro lugar para encontrar os
formularios

Table 2A Online Forms Tab

Navigation

Description

1. School

Online Forms will be organized by School and Student.

2. Student Name

Student Name will display next to available forms.

3. Form Information (Online Forms tab)

Online Form details and status (Open or View).

4. Form Information (Home Page)
5. Show More / Less

Hyperlink to complete each District Form.
Expand and collapse the messages on the Wall.
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2023 PCF – PARENTAL CONSENT FORM (REQUIRED)
Introduction:

Clique aqui para
começar

Section 1 – Technology Agreement

Rolar ate o final da
página

Scroll to bottom

Clique aqui para a
proxima página
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Section 2 – Model Release

Escolha Sim ou
Nâo

Clique aqui para a
proxima página

Section 3 - Student Records

Rolar para o final
da página

Scroll to bottom

Escolha Sim ou
Nâo

Clique aqui para a
proxima página
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Section 4 – Health Services

Escolha Sim ou
Nâo para cada

Clique aqui para a
proxima página

Review - Check for completion

Incompleto - deve
retornar e
completar
Completed - Can be Submitted

Completo - Clique
aqui para enviar

Clique aqui para
altera-lo
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Preencher Formularios por Telefone

Clique aqui para
abrir o menu

Clique aqui

Vire o telefone de
lado

Clique aqui para os
formulários
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