
Guia do X2 Aspen para famílias 
 

Abaixo estão as instruções para as perguntas mais freqüentes sobre X2 Aspen. Se você tiver 
dúvidas, entre em contato com o escritório principal da escola do seu filho(a). 
 
 
1. Como faço para redefinir minha senha? 

● Clique no seu nome no canto superior direito. 
● Clique em Set Preferences. 
● Um Set Preferences irá abrir: Clique na opção Security 
● A última linha diz Password. Clique em Change. 
● Siga as instruções para alterar sua senha. 
● A senha deve conter oito (8) caracteres e incluir uma (1) letra maiúscula e um (1) valor 

numérico. 
 
2. Como posso ver as notas de meu filho(a)? 

● Clique em  Academics. 
● Selecione uma opção ao lado da seção do curso, e depois  
● clique em Details na opção lateral. 

○ Attendance Summary: Apresenta faltas, atrasos e dispensas para cada termo, e um 
total para o ano. 

○ Average Summary: Apresenta as categorias das tarefas (como trabalhos de casa, 
testes, questionários), com o seu peso em relação a sua nota geral, uma nota para 
cada termo, e a média atual 

○ A média do semestre e a média cumulativa total em geral para a classe 
selecionada (parte inferior da página).  

 
3. Como posso ver Relatório de Progresso de Educação Especial do meu filho(a)? 

● Comece na opção Pages no lado superior esquerdo da página. 
● Descer passando pelos anúncios até Published Reports. 
● O Relatório de Progresso de Educação Especial está localizado aqui. 

 
 
 
 
 
 
 



4. Como faço para visualizar o boletim do meu aluno? 
● No portal Family:  Clique na opção Family. 
● Clique na opção lateral  Transcript 
● Clique no ano na linha da série que você deseja visualizar.  
● Ver as informações da classe e um resumo da nota final no topo da página. 
● Para visualizar apenas notas de um termo específico, clique em Term e selecione o termo. 

Para visualizar apenas notas do termo ou apenas o progresso das notas, clique em Term 
ou Progress.  

 
5. Como posso ver  o PIN do meu filho(a)? 

● Olhe sob a opção Families.  
● Clique em Students. 
● Selecione o estudante em questão e procure sob a opção do lado esquerdo Details. 
● No campo Details, clique na opção que desce e selecione Default Fields. 
● O PIN está localizado embaixo do nome do estudante. 

 
6. Como faço para atualizar o meu número de telefone? 

● Comece na opção Pages 
● Descer até a opção Tasks. 
● Clique em Initiate. 
● Clique na opção que desce e selecione Update My Contact Data. 
● Preencha os campos apropriados. 
● A informação será aprovada e atualizada por um administrador. 

 
7. Como faço para atualizar o meu endereço? 

● Comece na opção  Pages 
● Vá até a opção Tasks. 
● Clique Initiate. 
● Clique na opção que desce e selecione Update My Contact Data. 
● Preencha os campos apropriados. 
● A informação será aprovada e atualizada por um administrador. 

 
8. Como faço para atualizar as alergias do meu filho(a)? 

● Comece na opção Pages 
● Vá até a opção Tasks. 
● Clique Initiate. 
● Clique na opção que desce e selecione  Update My Contact Data. 
● Preencha os campos apropriados. 
● A informação será aprovada e atualizada por um administrador. 



 
9. Como faço para visualizar a agenda do meu filho(a)? 

● Clique na opção Family. 
● Clique na opção lateral Schedule  do lado esquerdo.  
● Clique em Matrix e List no canto superior esquerdo da página para alternar entre a 

visualização da programação e exibição da lista da agenda. 
 
 
10. Posso ver as outras escolas? 

● Faça o login na sua conta. 
● Clique na opção Family. Cada aluno será associado com a escola que frequenta. 
● Clique no aluno que você gostaria de ver.  


