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Visualização de aulas híbridas no  
Portal Campus dos Pais  

A orientação incluída neste passo a passo é para os pais ou responsáveis que já possuem uma 
conta no Portal Campus dos Pais. Se você não tem uma conta no Portal Campus dos Pais, 
consulte o passo a passo Como se Cadastrar no Portal dos Pais e Famïlia.  
 
Os pais que têm acesso ao Campus Pais irão poder ver qual é o Grupo de Aulas Híbridas de seus 
estudantes. Se você estiver tentando ver essa informação antes de 22 de fevereiro a fim de 
confirmar os dias que seu estudante terá aulas virtuais, você deve começar no Passo 1, na 
página 3.  As aulas presenciais começam na semana de 22 de fevereiro de 2021. Os alunos que 
estarão estudando pessoalmente, estarão presentes em um desses períodos: 

● Apenas segundas e terças-feiras 
● Apenas quintas e sextas-feiras, ou 
● Segundas, terças, quintas e sextas-feiras (para alunos com necessidades complexas). 

 
Acessando o Portal Campus dos Pais 

1. Entre em http://www.philasd.org. Clique em Login no lado superior direito da tela, logo 
abaixo do baner de anúncio. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Digite seu Nome de Usuário e Senha do Portal. Clique Login. 
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3. Ao fazer o login, você abrirá o Portal Campus dos Pais. Quando o Portal Campus dos 
Pais abrir, o Message Center (Centro de Mensagem) irá carregar. Você ainda terá que 
fazer mais algumas coisas antes que consiga visualizar quais dias seus filhos terão aulas 
presenciais ou virtuais. 
 

Meu estudante tem aula virtual hoje? 

1. Clique em Today (Hoje) no lado esquerdo da tela, no Index (coluna de opções em preto). 

 
 
 

2. O espaço do meio mudará e irá mostrar a programação de Today (Hoje).  Você verá o 
Grupo de Aulas Mistas do seu filho(a). Se seu estudante tem aula Virtual hoje, você verá 
a palavra Virtual acima do cronograma, junto ao dia da semana.  

 
Atenção:  Se seu estudante está agendado para estar na aula presencialmente, a palavra 
virtual não aparecerá. 
 

 

Verificando o status virtual dos outros dias 
1. Clique em Calendar (Calendário) no lado esquerdo da tela, no Index (coluna de opções 

em preto). 
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2. O espaço do meio mudará e irá mostrar o Calendar (Calendário).  Selecione Schedule 
(Cronograma) ou Attendance (Frequência Escolar). Você pode selecionar a data no 
Calendário para ver se seu estudante tem aula Virtual naquele dia. A palavra Virtual 
aparecerá acima do cronograma, junto ao dia da semana.   

 
Atenção: A palavra Virtual não aparecerá em nenhuma data antes de 22 de fevereiro, 
que é o primeiro dia em que os alunos retornarão às aulas presenciais em todo o 
Distrito.  

 
3. Se você selecionou uma data mas não ver a palavra Virtual após a selecionar Schedule 

(Cronograma) ou Attendance (Frequência escolar), isso significa que seu estudante deve 

se apresentar em pessoa naquele dia. Neste caso, você só verá o dia da semana acima 
da programação. 

https://sishelp.philasd.org/

	Acessando o Portal Campus dos Pais
	Meu estudante tem aula virtual hoje?
	Verificando o status virtual dos outros dias

