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Guia de Tecnologia do Estudante



Precisa de ajuda?

Em seguida, clique no link "entrar agora" localizado no canto 
superior direito da tela.

Quando você entrar, leia as mensagens no topo.

Se nenhuma dessas informações responder à sua pergunta, 
role para baixo e preencha todas as informações que puder. 
Campos com * devem ser preenchidos.

Lembre-se de verificar seu e-mail. Comunicaremos por e-mail 
sobre seu problema.
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Como colocar um bilhete de ajuda:
https://youtu.be/kH1weOIxIwU

Primeiro crie uma conta:
https://helpdesk.abingtonps.org/portal/registrations/new
Você pode usar qualquer endereço de e-mail para criar uma 
conta. Se você quiser usar seu e-mail e senha da escola, você 
precisará criar uma conta com essas informações.

Coloque um bilhete no Portal de Serviços de Tecnologia da 
Família aqui: https://helpdesk.abingtonps.org/portal  

https://youtu.be/kH1weOIxIwU
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Atualizar o Windows
Clique no menu Iniciar (canto inferior esquerdo da tela)
Comece a digitar "update"
Clique em Verificar atualizações no canto superior direito
Clique no link: "Verifique online se há atualizações do Microsoft Update" (não o 
botão cinza)
Quando as atualizações terminarem, reinicie seu dispositivo

Atualização Microsoft Teams
Faça login no aplicativo Equipes
Clique na sua foto de perfil na parte superior
Selecione Verificar atualizações (O aplicativo 
web está sempre atualizado.)

Correções rápidas
A maioria dos problemas do dispositivo pode ser resolvida 
reiniciando o dispositivo.

Reiniciar
1. Clique no menu Iniciar (canto inferior esquerdo da tela)
2. Clique no ícone de energia circular
3. Selecione Reiniciar (isso não é o mesmo que fechar a tela do laptop ou desligar o 
computador)
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Centro de Software
Os alunos podem instalar software, sem privilégios administrativos, do 
Centro de Software enquanto estão conectados ao WIFI da escola.

• Clique no menu Iniciar (canto inferior 
esquerdo da tela)

• Comece a digitar o Software Center
• Clique no aplicativo Do Centro de 

Software

• Clique no aplicativo que deseja 
instalar

• Clique em Instalar
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Definir 
notificações 

como um 
estudante

Definir 
notificações 

para um único 
curso

Visão geral do 
Canvas LMS

Configurações do 
usuário: 

Notificações, 
imagem do perfil

Guia do 
Estudante de 

Canvas
Suas Notas

Atribuições
Visão geral

Submissões de 
atribuição Seu calendário

Clique em um link abaixo para acessar o recurso.

1. Confira os Guias de Lona
2. Peça ajuda ao seu professor
3. Envie um bilhete através do: 
Portal de Serviços tecnológicos

Ajuda de Canvas

https://community.canvaslms.com/t5/Student-Guide/How-do-I-set-my-Canvas-notification-preferences-as-a-student/ta-p/434
https://community.canvaslms.com/t5/Student-Guide/How-do-I-manage-notifications-for-a-single-course-as-a-student/ta-p/430
https://community.canvaslms.com/t5/Video-Guide/Canvas-Overview-Students/ta-p/383771
https://vimeo.com/showcase/1863509/video/74243735
https://community.canvaslms.com/t5/Student-Guide/tkb-p/student
https://community.canvaslms.com/t5/Video-Guide/Grades-Students/ta-p/384190
https://community.canvaslms.com/t5/Video-Guide/Assignments-Overview-Students/ta-p/384075
https://community.canvaslms.com/t5/Video-Guide/Assignment-Submissions-Students/ta-p/384159
https://community.canvaslms.com/t5/Video-Guide/Calendar-Students/ta-p/383519
https://helpdesk.abingtonps.org/portal
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Você pode fazer logon no Canvas da Clever, ou pode seguir estas etapas:

1. Navegue até https://abingtonps.org/

2. À esquerda, em Links Populares, clique em Logon de tela 

(links para https://abington.instructure.com) 

3. Digite o endereço de e-mail do aluno, clique em Next

4. Digite senha, clique em Entrar

Se você conseguir esta janela, clique em Sim para 
permanecer conectado e clique na caixa de seleção 
para parar de ver a mensagem

Registro do aluno nas instruções:

Canvas LMS
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Clique na mensagem na parte superior do painel do aluno que diz 
Preferências de Notificação ou clique em Conta e selecione 
Notificações.

Para alterar a configuração 
de notificação, clique na 
opção desejada. Economizará 
automaticamente. Há 4 
opções:

Notifique-me 
imediatamente.

Enviar resumo diário

Enviar resumo semanal

Não me mande nada.

Notificações de Canvas



Faça login no Canvas
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Como encontrar atribuições

Clique no Curso

Clique em Módulos

Clique na Atribuição
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Como enviar uma imagem na tela

Tutorial: 
https://youtu.be/TJRUUM_04w0

• Da atribuição Canvas, clique em Enviar atribuição
• Role para baixo e clique em Upload de arquivos
• Tire a foto
• Vá para Start->Camera
• Tire a foto
• Volte para o Canvas
• Clique em Escolher arquivo
• Encontre e selecione a foto que você acabou de tomar
• Clique em Escolher arquivo
• Clique em Enviar atribuição

https://youtu.be/TJRUUM_04w0


Aplicativo para 
estudantes de Canvas
Android ou iOS
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Guia androide estudantil

Guia estudantil para iOS

Tutorial: Aplicativo para 
estudantes de Canvas

*Você pode definir notificações push no aplicativo móvel.

https://community.canvaslms.com/t5/Canvas-Student-Android-Guide/tkb-p/student_android
https://community.canvaslms.com/t5/Canvas-Student-iOS-Guide/tkb-p/student_ios
https://community.canvaslms.com/t5/Canvas-Student-Android-Guide/tkb-p/student_android
https://community.canvaslms.com/t5/Canvas-Student-iOS-Guide/tkb-p/student_ios
https://www.youtube.com/watch?v=P4X2vZBr_9k
https://www.youtube.com/watch?v=P4X2vZBr_9k


11

1. Clique em Ajuda (ou ?) da fita em qualquer aplicativo, 
inclusive na versão do navegador 

2. Peça ajuda ao seu professor.
3. Envie um bilhete através do Portal de Serviços tecnológicos

Ajuda da Microsoft

Quando você clica em Ajuda na fita, você verá um menu com 
várias opções. Clique no ícone Ajudar para pesquisar os tópicos. 

https://helpdesk.abingtonps.org/portal


Microsoft Outlook (Versão do 
Navegador)
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Noções básicas de e-mail do Outlook

Criar e enviar e-mails
Escolha novo e-mail para iniciar uma nova mensagem.
Digite um nome ou endereço de e-mail no campo To, Cc ou Bcc.
Se você não ver Bcc, consulte Mostrar, ocultar e visualizar a caixa Bcc.
Em Assunto, digite o assunto da mensagem de e-mail.
Coloque o cursor no corpo da mensagem de e-mail e comece a digitar.
Depois de digitar sua mensagem, escolha Enviar.

https://youtu.be/iDqCFcrMfho?t=30
https://youtu.be/iDqCFcrMfho?t=30


Aplicativo de Microsoft Teams
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Entrar em Teams
No Windows, clique em Iniciar > Equipes microsoft. 
No celular, toque no ícone Equipes.
Faça login com seu nome de usuário e senha da Microsoft 365.
Certifique-se de que seu nome de usuário é tudo minúscula.
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Para chegar ao seu OneDrive...
Abra um navegador web (como Chrome ou Firefox)
Navegue até www.abingtonps.org
Clique no link para logon de e-mail de funcionários e 
estudantes
Faça login com o nome de usuário e senha do aluno (isso traz 
você para sua caixa de entrada)
Clique no "waffle" no canto superior esquerdo
Clique no ícone da Nuvem

Tutorial: Economizando para o OneDrive

Tutorial: Introdução ao OneDrive

Microsoft OneDrive

https://www.youtube.com/watch?list=PLbjIDOKpfWFOTUmZRaI_8gGu0W8fZWX-o&v=Xabb5Xu75lI
https://community.canvaslms.com/t5/Contingency-Planning/Getting-Started-with-Canvas-as-a-Student/ba-p/256768
https://youtu.be/YvMwfDAyyEQ
https://community.canvaslms.com/t5/Contingency-Planning/Getting-Started-with-Canvas-as-a-Student/ba-p/256768
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Lista de vídeos tutoriais da APS
Link para lista de reprodução

Como...

Faça login no Clever (e-mail)
Faça login na O365 e e-mail
Faça login em Teams
Reunião de Teams
Envie uma atribuição
Aplicativo estudantil
Configurações de idiomas
Fazendo logon no Canvas como 
estudante
Navegando na tela como 
estudante
Introdução ao OneDrive
Economizando para o OneDrive

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbjIDOKpfWFOTUmZRaI_8gGu0W8fZWX-o
https://www.youtube.com/watch?v=VdPDVhRO_pI%20%E2%80%8B
https://www.youtube.com/watch?v=4izI-B6Q8Ns&list=PLbjIDOKpfWFOTUmZRaI_8gGu0W8fZWX-o&index=2&t=0s%20%E2%80%8B
https://www.youtube.com/watch?v=pIl_iVfR6tk&list=PLbjIDOKpfWFOTUmZRaI_8gGu0W8fZWX-o&index=3&t=0s%20%E2%80%8B
https://www.youtube.com/watch?v=Jn_wQL9fv8c&list=PLbjIDOKpfWFOTUmZRaI_8gGu0W8fZWX-o&index=4&t=0s%20%E2%80%8B
https://www.youtube.com/watch?v=qVDnK1K2v0U&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=P4X2vZBr_9k
https://www.youtube.com/watch?v=xI-9PG4vEws&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=V0j4iE6DT3k
https://youtu.be/s0i1cuxYQTk
https://youtu.be/YvMwfDAyyEQ
https://www.youtube.com/watch?list=PLbjIDOKpfWFOTUmZRaI_8gGu0W8fZWX-o&v=Xabb5Xu75lI
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