
Distrito Escolar Newark 

Divisão de Tecnologia da Informação 

 Guia para pais / alunos de acesso aos recursos de tecnologia do distrito para aprendizagem 

remota 

 O distrito escolar de Newark adquiriu vários recursos de tecnologia online para uso por 

alunos e professores como parte do aprendizado remoto. Siga as instruções abaixo para 

conectar e usar esses recursos. As instruções fornecidas abaixo referem-se ao acesso por 

meio de dispositivos fornecidos pelo distrito, bem como dispositivos pessoais que o aluno 

pode usar. 

 ETAPA 1: Conecte-se à Internet 

Antes de acessar qualquer um dos recursos online do distrito, você deve conectar seu 

dispositivo à Internet. 

Se você tiver seu próprio dispositivo pessoal e sua própria Internet doméstica, como 

Cablevision ou Verizon, poderá se conectar à Internet usando esses serviços como faz todos os 

dias. Depois de verificar a conectividade com a Internet no seu dispositivo, você pode ir para a 

ETAPA 2 encontrada na página 4 e começar a acessar os recursos online. 

 • Se você emprestou um Chromebook de sua escola e não tem serviço de Internet em casa, 

precisará conectar o Chromebook ao serviço Altice Optimum Online Wi-Fi que foi pago pelo 

distrito. Siga as etapas abaixo para conectar seu Chromebook ao serviço Wi-Fi on-line Altice 

Optimum. 

• Se você pegou um Chromebook emprestado no distrito e tem seu próprio serviço de Internet 

em casa, também pode conectar o Chromebook à Internet em casa. As etapas para conectar o 

Chromebook à Internet doméstica são semelhantes às etapas abaixo para se conectar ao 

Optimum Wifi. 

• Se você tiver recebido um Verizon Jetpack Hotspot devido à falta de serviço residencial de 

Internet ou de Wi-Fi Optimum Online em sua área, siga as etapas na página 3 (Conectando-se à 

Internet usando Verizon Hotspot). 



  

 Conectando-se a uma rede Wi-Fi otimizada usando um 

Chromebook 

 

* NOTA: Essas ações devem ser realizadas toda vez que um Chromebook é ligado. 

 

1. Quando você liga o Chromebook, a seguinte janela aparecerá solicitando que você selecione 

uma rede. Selecione "Optimum Wi-Fi" conforme mostrado abaixo 

 

 

 2. Depois de se conectar com sucesso ao Optimum-Wi-Fi, a janela azul "Sign in to your 

Chromebook" aparecerá. Clique no botão azul AVANÇAR/ SEGUINTE para ir para a página de 

login. 

 

 3. Você verá a página “Portal SSO das Escolas Públicas de Newark”. Digite o número de 

identificação do aluno como nome de usuário na primeira caixa e a senha do aluno na segunda 

caixa. 

  

 Conectando-se a uma rede Wi-Fi ideal usando um 

Chromebook (continuação) 
 

4. Clique no botão azul "Fazer login" (Sign In) para fazer login. 

 

5. Depois que o Chromebook fizer login e levá-lo ao navegador Chrome, verifique se você ainda 

está conectado ao "Optimum Wi-Fi" olhando para o canto inferior direito da tela. Se vir o ícone 



"Wi-Fi" em branco, você não está mais conectado ao "Optimum Wi-Fi". Navegador Chrome, 

verifique se ainda está à direita da tela.  

 

 

a. Para restaurar a conectividade de rede, clique no ícone "Wi-Fi" no canto inferior direito. (veja 

a imagem acima) sim. 

 

b. Isso abrirá um submenu, clique na área destacada abaixo 

 

c. Selecione “optimumwifi”  na tela "Wi-Fi" mostrada abaixo: 

  

  d. A mensagem "Conectando ..." será exibida momentaneamente até que você se conecte 

com êxito à rede sem fio "ideal wifi". A mensagem "Conectado" aparecerá e o ícone ficará 

verde. Pressione a tecla ESC no teclado para sair do menu. 

e. Agora você está conectado à Internet usando "Optimum Wi-Fi". 

f.VÁ PARA A ETAPA 2 na página 4 



  

Conectando-se à Internet usando um dispositivo de ponto de 

acesso Verizon 

 

As instruções abaixo são para usuários que receberam pontos de acesso Wifi Verizon. Se você já 

conectou seu dispositivo à Internet usando o Optimum Online ou sua própria Internet 

doméstica, vá para a ETAPA 2 na próxima página. 

 

Para usar o Verizon Hotspot Jetpack, você precisará executar uma ativação única e configurá-lo, 

se ainda não o fez. Pode ser necessário desligar e ligar o dispositivo de vez em quando, após um 

tempo de uso. 

Verizon Ellipsis® Jetpack® MHS900L - Ativação / Configuração 

1. Insira o cartão SIM. 

 

2. Insira a bateria. 

 

(a) Antes de usar o dispositivo, certifique-se de que a bateria está totalmente carregada (pode 

demorar até 5 horas). 

 

3. Pressione e segure o botão liga / desliga até que "Ellipsis jetpack" apareça na tela e, em 

seguida, solte-o. 

 

(a) A ativação é automática e pode levar vários minutos para ser concluída. 

  



 

4. Pressione o botão Liga / Desliga para rolar e visualizar todas as telas. 

 

5. O nome e a senha do Wi-Fi podem ser obtidos na tela Hotspot / Jetpack. 

 

6. Estabeleça uma conexão de rede Wi-Fi entre seu Jetpack e um dispositivo (por exemplo, 

Chromebook, tablet, etc.) selecionando a rede Wi-Fi correspondente na lista de redes Wi-Fi 

disponíveis em seu dispositivo (por exemplo, Chromebook, tablet, etc.) 

  

Para testar a conectividade, inicie um navegador da web e navegue até um site. 

 

Perguntas freqüentes: 

 

O que devo fazer se perder minha conexão com a Internet? 

1. Mova o ponto de acesso para mais perto do dispositivo que você está usando. 

2. Verifique o nível da bateria do Hotspot. Conecte-o se a bateria estiver fraca. 

3. Reinicie o ponto de acesso e o dispositivo que você está usando. 

Posso conectar mais de um dispositivo ao Hotspot Wi-Fi? 

Sim. Ter mais de um dispositivo conectado ao ponto de acesso Wi-Fi pode afetar a velocidade 

da Internet. 

O que devo fazer se o ponto de acesso tiver sinal fraco? 



Se o ponto de acesso mostrar sinal fraco, mova o dispositivo para uma sala diferente ou mais 

perto de uma janela, quando possível. 

  PASSO 2: Acessando e usando recursos online 

Certifique-se de que seu dispositivo esteja conectado à Internet conforme descrito na ETAPA 1 

antes de tentar acessar os recursos online listados abaixo. 

  

Acessando o Portal do Aluno do NPS 

1. Abra seu navegador da web e visite o site das Escolas Públicas de Newark 

https://www.nps.k12.nj.us/ 

 

2. Clique no ícone Links Rápidos com um círculo amarelo. 

 

3. Clique no link Portal do Aluno na coluna central. 

https://www.nps.k12.nj.us/
https://www.nps.k12.nj.us/


  

 

 

 

 

 4. Quando o site inteligente for aberto, clique em Log in with Google. 

 

 

Acesso ao portal para alunos NPS (CONTINUAÇÃO) 



5. Quando a página de login do Google aparecer, digite seu NPS de Login do Google 
(Firstname.StudentID@nps.k12.nj.us) (por exemplo,Janet.12345@nps.k12.nj.us) e clique em 
Avançar. 
 

 

 

6. Você será redirecionado para o portal de logon único (SSO) das escolas públicas de Newark, 

onde digitará seu nome de usuário NPS (Firstname.StudentID@nps.k12.nj.us) e senha. (por 

exemplo, Janet.12345@nps.k12.nj.us) 

 

mailto:Firstname.StudentID@nps.k12.nj.us
mailto:Janet.12345@nps.k12.nj.us


 

7. Parabéns! Agora você está conectado ao Portal do Aluno Clever. Aqui você pode acessar o 

Google Classroom, WebEx, HMH e outros recursos da sala de aula. 

 



Acessando eBooks HMH 
 
1. Após fazer login no Clever com as instruções acima, 
clique no ícone HMH para o tópico desejado. 

 
 
2. Selecione seu programa / nível de série. 

 
3. Em seguida, selecione o módulo e clique em myBook. 



4. Clique na guia de conteúdo mostrada abaixo. 

  

5. Você pode navegar pelo livro inserindo um número de página no canto superior direito, 

clicando nas setas cinza ou reproduzindo o áudio no canto superior direito. 

  

  



  


