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Como os Pais Podem Acessar o CTLS Learn 

Os pais podem ver as salas de aula digitais de seus alunos no CTLS Learn abrindo um link da CTLS 
Parent. Isso será no "modo de acesso à sala de aula", o que significa que os pais podem visualizar, mas 
não podem fazer avaliações, enviar atribuições ou participar de discussões em salas de aula. 
 

Usando um navegador de site 
 De Home (página principal), selecione seu filho na barra lateral 

esquerda. 
1. 

2. Clique em CTLS Learn em Links Importantes à direita. 
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3. Os pais podem ver as salas de aula digitais de seus alunos no CTLS Learn abrindo um link da 
CTLS Parent. Isso será no "modo de acesso à sala de aula", o que significa que os pais podem 
visualizar, mas não podem fazer avaliações, enviar atribuições ou participar de discussões em 
salas de aula. 
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Usando o aplicativo CTLS Parent 
App 1. De Home, toque nas três barras 

no canto superior esquerdo. 
2. 

3. 

Selecione students na coluna 
esquerda. 
Selecione um aluno para ver suas 
informações individuais. 
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4. Toque em dashbord no menu do meio. 5. Selecione CTLS 
Learn. 

Selecione Important 
Links. 

6. Os pais podem ver as salas de aula 
digitais de seus alunos no CTLS 
Learn abrindo um link da CTLS 
Parent. 
Isso será no "modo de acesso à 
sala de aula", o que significa que os 
pais podem visualizar, mas não 
podem fazer avaliações, enviar 
atribuições ou participar de 
discussões em salas de aula . 
 

CTLS Parent | How Parents Can View CTLS Learn | Page 4 

 

  

 

 


