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Instruções para usar o FOCUS
O FOCUS é um programa on-line que contém as informações acadêmicas do seu
filho, para que você possa colaborar com os professores para fornecer apoio ao seu
filho.
As Escolas Públicas do Condado de Brevard (BPS) têm o prazer de anunciar que os
professores usarão o sistema de informações on-line FOCUS. O sistema FOCUS
oferece ao usuário uma experiência personalizada para pais e alunos, que inclui
aplicativos para baixar (download) e um portal para pais e alunos visualizarem
informações e notas relacionadas a cada classe. Após registrar sua conta, use o
aplicativo móvel chamado BPS FOCUS que está disponível gratuitamente nas lojas
virtuais da Apple e do Google Play. O portal dos pais está disponível para registrar
sua conta. Você poderá ver informações sobre o aluno à medida que os professores
atribuem tarefas e publicam notas. Para usar o novo sistema, os pais devem registrar
sua conta seguindo estas etapas:
1. Para registrar sua conta principal, acesse o site de registro do FOCUS, usando um
dos seguinte dois métodos:
Método 1: Vá diretamente para o site do portal pai do FOCUS, usando o seguinte link:
https://brevardk12.focusschoolsoftware.com/focus/
Método 2: Navegue até a home page do BPS (https: //www.brevardschools .org /) e
clique em "Pais e alunos"; depois clique em FOCUS.
2. Para criar sua nova conta, você precisará das seguintes informações:
• Número de identificação do aluno de sete dígitos do seu filho (acima)
• Data de nascimento do seu filho
• O número PIN atribuído ao aluno
Os alunos acessarão o novo portal do FOCUS no LaunchPad.
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