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 Skyward Acesso à Família– Instruções  em como usar o LaunchPad  
 

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. 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” 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__Parents.classlink.com_ocps&d=DwMGaQ&c=bViWEpkreoQhMxUsQMNGaA&r=TiFfKywkNg3uVBDMQ4m5ajHnZDmglAeO6sdLTTnYZcg&m=CUHnZHClSGOxu3TeoMDzYsVy6PhuVwHi5WnTJLnXOOk&s=h9PRmszzpHN0J7F8YThPrzrkwlPUgPSLOl3nwMcrru4&e=


    

Skyward Family Access thru LaunchPad  Rev 7/31/19 

 
 
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. 
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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.  
 

 
 

 
 

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). 
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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. 

 

 
 
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 
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   b) Você estará automaticamente conectado ao sistema Skyward Acesso à Family. Por favor, 
consulte a documentação do Skyward Acesso à Family para o uso do Skyward. Esta 
documentação está localizada no site do OCPS> Estudantes e pais> Skyward> Documentação 
> Skyward Family Access Documentation. 
 
Skyward Accesso à Família 

 
 
Passos no. 7: Sair do LaunchPad 
 

a) a) Depois de sair do Skyward Acesso à Família, o portal do LaunchPad ainda estará 
ativo. Saia do LaunchPad para garantir que sua sessão termine. 

b) b) Clique na seta no canto superior à direita da tela do LaunchPad. 
c) Selecione “Sair” (Sign Out). 

  

 
 
 
 

https://www.ocps.net/cms/one.aspx?pageId=1158765

