
 
 
Pais e Guardiões,          maio de 2019 
 

 As Escolas Públicas do Condado de Orange estão entusiasmadas em anunciar que estamos mudando para 

um novo sistema de informações estudantis chamado “Skyward” no  final deste verão. Para os pais e 

responsáveis, isso significa que vocês não mais usarão o Progress Book e o Parent Access para ver as 

informações do aluno. No início do ano letivo de 2019-2020, vocês usarão o novo sistema Skyward “Family 

Access”. O Acesso para a Família está no portal dos pais que permitirá que vocês vejam as notas, o 

comparecimento na escola, horário e outras informações importantes do aluno. 

Um novo webite foi criado para fornecer aos pais e responsáveis as últimas informações sobre o Skyward. 

Vá à página principal do OCPS (www.ocps.net) e selecione “Alunos e Pais” (Students and Parents) no menu 

acima. Em seguida, clique em "Skyward". Vocês podem acessar este website sempre que quiserem 

verificar comunicações ou outras informações sobre Skyward. No início de agosto, este site mostrará como 

vocês poderão se cadastrar para uma conta no LaunchPad a fim de ter o acesso ao “Skyward Family 

Access”, juntamente com a documentação sobre como usar o sistema Skyward Family Access (ambos 

serão encontrados na seção “Documentation”). 

O LaunchPad é essencialmente é um  portal que fornecerá acesso automatizado a diferentes sistemas do 

OCPS que pais e responsáveis utilizarão - como o Canvas. O processo de cadastramento do LaunchPad usa 

o número do seu celular ou endereço do e-mail que vocês têm arquivados na escola em nosso sistema 

atual de informações do aluno. Se o seu número de telefone celular ou endereço de e-mail foi mudado 

recentemente e vocês não notificaram a escola, vocês deverão fazê-lo antes de agosto para que possam 

concluir o cadastramento no LaunchPad.  

A data prevista para que os pais e responsáveis possam iniciar o processo de cadastramento no LaunchPad 

é dia 5 de agosto de 2019. Depois de concluí-lo , o LaunchPad fornecerá a vocês um login automático para 

o Skyward Family Access. 

Mais uma vez, toda a comunicação sobre essa transição empolgante estará no website mencionado acima; 

portanto, verifique o website no início de agosto para obter os detalhes finais e as etapas que vocês 

precisam completar. Outra carta será enviada a vocês no início do ano letivo para rever essa mesma 

informação. 

Equipe de implementação do projeto Skyward 
 
 
 
 

http://www.ocps.net/

