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16 de Fevereiro de 2021 
 
Caros Pais/Encarregados de Educação, 
 
A partir de quarta-feira, 17 de Fevereiro, às 9:00 a.m, alunos e pais poderão ver os 
boletins de relatório do K-12 para o segundo período de marcação no PowerSchool 
Parent Portal. A utilização de um sistema de boletim on-line protegido por palavra-
passe permite uma entrega mais oportuna de notas  aos pais e alunos. 
 
Uma vez que você está no PowerSchool Parent Portal, por favor siga os passos abaixo: 
 
Passo 1. Clique no link 'Report Cards' localizado no ecrã de navegação à esquerda. 
Consulte a imagem da amostra abaixo: 
 

 
 
Passo 2. Clique no link do Report Card “SCH-XX-Q2 Report Card 20-21” por baixo do 
“Archived Report Cards”. Consulte a imagem da amostra abaixo: 
 

 
 
Passo 3. O Boletim de Relatório abrirá numa nova janela no seu navegador web. 
  
Se não tiver uma conta no PowerSchool, contacte o principal do seu filho por e-mail 
para solicitar a identificação do acesso (ID) e a palavra-passe. Uma vez que tenha sido 
fornecida esta informação, as Direções para o PowerSchool podem ser encontradas 
aqui. 

https://www.epsnj.org/Page/3381


 

 
Uma cópia do boletim do seu filho/a também será enviada automaticamente para si e 
para a conta de e-mail do seu filho/a, que será protegida com o número de 
identificação do estudante.  Tenha em atenção que a notificação será a seguinte: 
 
Notificação de [Escola do Aluno] <Notification@target11002.brightarrow.com> 
 
Por favor, certifique-se de verificar a pasta de lixo do seu e-mail se não receber esta 
notificação para garantir que não foi reconhecido como e-mail de spam e enviado 
diretamente para a sua pasta de lixo. 
 
Muito obrigado pela sua paciência, apoio e compreensão e desejos contínuos de boa 
saúde durante estes tempos difíceis. 
 
Sinceramente, 

 
Olga Hugelmeyer 

mailto:Notification@target11002.brightarrow.com

