
Informações para Famílias MHS 

Como Agendar Conferências de Pais e Professores Online 

1. No site da MHS (https://www.mps-edu.org/mhs), clique no link  MHS Parent Teacher Conferences 

2020 (Conferências de Pais e Professores da MHS 2020) no topo da página. Você será levado para a 

página de programação. 

É recomendável que você tenha uma cópia da agenda e do nome do professor de sua criança. Você 

pode encontrar os horários dos alunos na guia Academics (Acadêmicos) no Aspen Parent Portal 

(Portal dos pais no Aspen). 

 

2. O site de Marcação de Conferência da MHS  está 

dividido em três partes. Primeiro, no menu 

Selecionar um Serviço, Selecione o 

Departamento para o professor com quem você 

deseja falar. 

 

O departamento selecionado será destacado em 

laranja e o texto no topo da lista refletirá sua 

seleção. 

Nota: Se você estiver em uma tela menor ou em 

um telefone celular, você pode precisar usar a 

barra de rolagem à direita para ver 

departamentos adicionais. 

 

 

3. Na próxima seção, selecione a data da 

reunião. O dia 9 de dezembro de 2020 é o 

único dia disponível. 

 

No menu suspenso Select Staff (escolha o 

funcionário), escolha o nome do professor 

com quem deseja se reunir. 

 

 

 

https://www.mps-edu.org/mhs
https://outlook.office365.com/owa/calendar/MarlboroughHighSchoolParentTeacherConferences@mpseduorg0.onmicrosoft.com/bookings/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/MarlboroughHighSchoolParentTeacherConferences@mpseduorg0.onmicrosoft.com/bookings/
https://ma-marlborough.myfollett.com/aspen/logon.do


 

 

4.  Abaixo do nome do professor você verá agora as faixas de 

tempo disponíveis para a conferência. Você pode selecionar um 

horário aberto. 

 Nota: os espaços de tempo desaparecerão conforme são 

programados. 

 

 

 

5.  Após selecionar um espaço de tempo disponível, 

digite as informações nos campos requeridos: 

• Seu nome 

• Seu e-mail 

• Seu número de telefone 

• O nome do(a) seu estudante 

• Quaisquer perguntas ou preocupações 

específicas. 

 

6.  Selecione Book para agendar sua reunião. 

 

 

 

7. Você receberá um e-mail de confirmação para o endereço de e-mail que forneceu. 

Este e-mail conterá o link para participar da reunião on-line. 

 

Para obter instruções sobre como participar da reunião on-line, clique aqui: How to Join Virtual 

Parent Teacher Conferences via Microsoft Teams (Como participar das Conferências Virtuais de Pais 

e Mestres através do Teams da Microsoft) 

 

 

 

 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1ylAO-8rrla2eGtC8nXeIypC3d_yAz623/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ylAO-8rrla2eGtC8nXeIypC3d_yAz623/view?usp=sharing


 

1. A partir do e-mail de confirmação de sua reunião, clique em (Junte-se a sua reunião) Join 

your appointment  

 

 

 Para participar de um Smartphone, iPad, ou Tablet: 

 

1. A partir do e-mail de confirmação de sua reunião, clique 

em (Junte-se a sua reunião) Join your appointment  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Se você ainda não tem o aplicativo móvel Teams, você será levado à sua loja de aplicativos 

para fazer o download. Faça o download do aplicativo se necessário. 

2. Abra o aplicativo. 

 

O Teams perguntará se não há problema em usar seu microfone. Certifique-se de permitir 

que outros na reunião possam ouvi-lo. 

 

3.  A seguir, você terá duas opções para participar de sua 

reunião: Junte-se a nós como convidado (Join as a 

guest ) ou Entre e participe (Sign in and join). Escolha 

Junte-se a nós como convidado (Join as a guest).  

 

 



 

 

4. Digite seu nome e clique Paticipar da Reunião (Join 

meeting). 

 

 

 

 

 

5. Uma vez na reunião, você pode ligar ou desligar seu vídeo ou microfone, tocando no centro 

de sua tela para mostrar os controles da reunião. Toque novamente para ocultá-los.  

 


