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Todo ano, é essencial para as Escolas Públicas de Wellesley confirmar as informações de contato de emergência, informações do arquivo
pessoal escolar e outras permissões importantes para cada um dos nossos alunos. As Escolas Públicas de Wellesley usam a PowerSchool, uma
plataforma online, para manter esses dados. O PowerSchool Parent Portal (Portal dos Pais da PowerSchool) estará aberto do dia 18 de
agosto, às 12h00, até o dia 3 de setembro de 2021. Todos os pais/responsáveis devem fazer login nesse período para confirmar estas
importantes informações sobre cada um de seus filhos. Estarão disponíveis informações sobre as salas de aula das séries K-8 (jardim de
infância à 8ª série). As programações da 9ª à 12ª série estarão disponíveis no dia 25 de agosto de 2021. Como nos anos anteriores, devido às
leis de segurança e privacidade (consulte a legislação MGL 603 CMR 23.00 para mais informações), você não receberá uma lista da turma.
Talvez você não veja o nome do professor, pois estamos finalizando a colocação dos professores.
Os pais e parceiros comunitários aprovados pelo distrito, como as Organizações de Pais e Professores (PTOs, pela sigla em inglês), Wellesley
Education Foundation, etc., solicitam informações de contato para que as famílias produzam diretórios escolares, que reconhecemos ser um
recurso valioso para nossas famílias. De acordo com a nossa Política de Registros Estudantis (JRA, JRA-R) e a Lei dos Direitos Educacionais
e Privacidade da Família (FERPA, pela sigla em inglês), os pais podem cancelar/personalizar as informações divulgadas no Portal dos Pais da
Powerschool. Compartilhamos com as organizações de pais as informações dos arquivos pessoais escolares sob o entendimento de que essas
informações não serão usadas para fins comerciais, políticos ou de terceiros.
Instruções sobre o Portal dos Pais da PowerSchool: de 18 de agosto de 2021, às 12h, a 3 de setembro de 2021, à meia-noite.
Novos usuários/senha esquecida: (a qualquer momento após o dia 11 de agosto de 2021, se você não souber sua senha)
Se você nunca se conectou ao portal dos pais, você precisará definir a sua senha. Você pode ter recebido as informações de login da sua conta
do portal durante o verão, e nós também enviamos um e-mail no dia 11 de agosto de 2021. Se você não souber a sua senha, vá para a tela de
login do portal dos pais no site https://wellesley.powerschool.com:
● Clique em Esqueceu o Usuário ou a Senha (Forgot Username or Password)?
● Preencha o campo Nome de Usuário dos Pais (Parent Username) e Endereço de E-mail dos Pais (Parent Email Address) e
clique em Enter
● Verifique o e-mail para obter instruções de redefinição de senha e defina a sua nova senha.
● Siga as instruções abaixo para usuários que estão voltando (Returning Users).
Usuários que estão voltando: (Isto pode ser concluído após a abertura do portal no dia 18 de agosto de 2021, às 12h)
Fazer login para o Portal no site https://wellesley.powerschool.com
● Clique no ícone Formulários (Form)
● Preencha todos os quatro formulários intitulados WPS - Atualização Anual (WPS - Annual Update) e clique em Enviar (Submit) no
final de cada formulário. (Mesmo que as alterações não sejam necessárias, faça o login e clique em ‘Enviar’ (Submit) em cada
formulário para atualizar sua conta para o próximo ano letivo.)
● A página de confirmação incluirá as informações da sala de aula do seu filho/da sua filha (apenas do K-8)
● Siga este procedimento para cada um dos filhos
Treinamento do Portal dos Pais para os pais sem inscrição prévia (opcional):
● Quinta-feira, 9 de setembro de 2021, 13h às 15h
https://wellesleyps.zoom.us/j/84257652415?pwd=WUpBZk8ycTlJMkpwR0RxTnF0MUVHUT09
● Sexta-feira, 10 de setembro de 2021, 9h às 11h
https://wellesleyps.zoom.us/j/82781460734?pwd=YUFoZ0NFMW5QRGV0RFZZZWxvMU9oQT09
● Ou mande um e-mail para portal@wellesleyps.org caso precise de ajuda ou de marcar outro horário
Os pacotes de volta às aulas e os manuais com os avisos anuais estão disponíveis na seção de links rápidos (Quick Links) no site da escola.
Agradecemos pelo seu apoio e estamos ansiosos para ter um ótimo ano letivo!

