
O que é 

Canvas? 
O Canvas é um programa de software de gestão de aprendizagem online. Está disponível por meio de 
qualquer navegador da web ou como aplicativo no seu smartphone ou dispositivo móvel. Dinamiza o 
trabalho na sala de aula para um local onde os professores podem publicar e classificar tarefas e os 
alunos podem completar o trabalho e receber o feedback dos professores. O Canvas foi adotado pelo 



Estado da Carolina do Norte em 2014 para todos os distritos escolares públicos. 
A UNCC (Universidade da Carolina do Norte em Charlotte), o CPCC (Central Piedmont Community 
College) e o NCVPS (North Carolina Virtual Public Schools) também adotaram o uso do Canvas. 

 
Para saber mais sobre o Canvas: https://www.canvaslms.com/k-12/ 

 

https://www.canvaslms.com/k-12/


Como os alunos acessam o Canvas? 
 
 

Os alunos acessam o Canvas por meio de sua NC Ed Cloud. A NC Ed Cloud é uma plataforma de 
entrega de serviços ou um login de parada para todos os alunos acessarem contas fornecidas e 
compatíveis através do Departamento de Instrução Pública da Carolina do Norte. Em outras palavras, 
ao fazer login no seu NC Ed Cloud, os alunos têm acesso a todas as suas contas digitais sem terem 
que lembrar de vários logins. 

 
Site: http://my.ncedcloud.org 

 

http://my.ncedcloud.org/


  O aplicativo 
Canvas Parent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

É gratuito e para dispositivos móveis e pode ser encontrado tanto no Google Play quanto na Apple 
App Store. 

 
 



 



Código de Emparelhamento do Aluno 
É necessário um 
Código de 
Emparelhamento do 
Aluno para criar sua 
conta no aplicativo 
Canvas Parent. Siga 
os passos nos 
próximos slides ou 



assista a este vídeo. 
 



O site do Canvas Parent 
Clicar no Parent de 
um usuário do 
Canvas? 
Clique aqui para uma 
conta 
Para se cadastrar e 
configurar uma conta
 

 



 
 

 https://cms.instructure.com/login/canvas
 



 
 

Preencha o formulário: 
Para encontrar o código de     
emparelhamento do aluno, seu    
aluno precisará fazer login na     
conta dele do Canvas. 

Clique nas configurações do 

ícone da conta 

Selecione Emparelhar com um  

Observador 



 



Para encontrar o Código de 
Emparelhamento do Aluno: 
o aluno precisará fazer login em sua 
Conta do Canvas 

(my.ncedcloud.org OU cms.instructure.com) 
 

1. Clique no ícone Conta 
2. Escolher as configurações 
3. Selecione Emparelhar com um Observador 

 
 
 



 





Emparelhamento só 
é válido uma vez e 
expira após 24 horas. 

 



 
 
 

Serviços web 
O Canvas pode tornar a sua vida muito mais fácil ao tentar dentro das ferramentas que já usa. Clique qualquer um dos 
serviços no '1 Outros Serviços1 para ver o que queremos dizer. 

 
Permita que seus colegas do curso/grupo vejam quais serviços eu vinculei ao meu perfil 

 
 

Serviços 
Registrados 

Twitter 
ver o seu perfil C 

Skype 
Ver o seu perfil 

Google Drive 
ver o seu perfil .step hanier.ferro n@cms.k1 2.nc_u s C 

 

Outros serviços 
Clique em qualquer serviço a seguir para se cadastrar: 

 
Linkedln 
Delicious 
Diigo 

'---- 
 



Próximos passos: 
Verifique a configuração da sua conta no e-mail 

inserido. Fazer login na sua conta: 

 https://cms.instructure.com/login/canvas  
 
 
 

Você tem mais alunos para adicionar? 
 



Adicionar alunos novos: 
 

Faça login na sua conta do Canvas Parent em um computador: 
 

 https://cms.instructure.com/login/canvas
Vá para sua conta e 
configurações 

 



Adicionar alunos novos: 
 

 



● Selecione Observação 
 



● Clique em Adicionar alunos e digite 
mais números de ID e códigos de 
emparelhamento 

 
● Você deve ver todos os alunos 

emparelhados sob a tela Observação 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agora que você tem o código de emparelhamento, 
você está pronto para criar sua conta no aplicativo 
Canvas Parent. 

 



Primeira vez acessando o 
aplicativo Parent 

Abra o aplicativo Canvas Parent 

Comece selecionando o botão 
"Encontrar escola" na primeira vez que 
acessar o aplicativo. 

 



Primeira vez acessando o 
aplicativo Parent 

Na caixa Encontre sua escola ou  
distrito, insira CMS. 

Selecione a opção que diz 
Charlotte-Mecklenburg Schools - 
Parents 

 



Primeira vez acessando o 
aplicativo Parent 

Selecione "CRIAR CONTA" na 
primeira vez que acessar o 
aplicativo. 

Preencha o formulário 
na 
próxima 
tela. 

 



*incluindo o Código de Emparelhamento 
 do Aluno 

 



Entre na instituição do 
aluno 

 
Digite "cms" em 

  

Escolher 

    campo "instituição do aluno". 

 

Charlotte-Mecklenburg Schools - Parents 
 

 



 
 
 
 

Cursos do seu aluno 

Você não poderá ver nenhum 
curso se o professor não tiver 
publicado o curso para que seu 
aluno o veja. 

 



 
 
 
 

Cursos do seu aluno 

Quando os cursos estiverem 
disponíveis, você poderá ver detalhes 
da tarefa, tais como datas de 
vencimento, assim como o trabalho 
do seu aluno submetido para essa 
tarefa. 

 



 
 
 
 

Entre em contato com o 
professor 

Comunique-se com o 
professor, selecionando o 
botão de comentário. 

 



 
 
 
 

Adicionar alunos 

Selecione a seta ao lado do nome 
dos alunos para ver todos os 
alunos que você está observando. 
Clique no botão Adicionar Aluno 
para adicionar alunos novos. 


