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Aspen Sistema de Informações de Alunos 

Instruções para o Portal da Família 
 
 

A conta do portal da família Aspen é criada para o primeiro contato de emergência de cada aluno 
atualmente listado em Aspen. Esta informação da conta deve ser compartilhada com todos os pais e / 
ou responsáveis legais de cada aluno. Se as suas circunstâncias familiares exigirem uma segunda conta, 
faça o download do formulário de solicitação do portal da família Aspen e devolva-o ao diretor da escola 
do seu filho. Uma segunda conta principal será criada para você. Dependendo do nível escolar de seu 
filho, seu acesso ao Aspen permitirá que você veja as notas, tarefas e informações sobre a frequencia de 
seu filho. 
 
Como logar no Aspen 

 Você receberá um email do eschuck@hudson.k12.ma.us com seu nome de usuário e uma senha 
temporária. 

 Navegação no website do Aspen  - https://ma-hudson.myfollett.com/aspen/logon.do 

 No espaço para o username – digite seu nome de usuário 

 No espaço para senha – digite sua senha temporária 

 Vocé precisa mudar sua senha e escolhar uma pergunta de segurança. Sua senha precisa ter no 
mínimo 8 dígitos/números, uma letra maiúscula, pelo menos um numeral, e um símbolo 
especial (exemplo: Dragon0922#).  Senhas são sensíveis à caracteres maiúsculo/minúsculo. 

 Uma vez logado, lhe será apresentado seu painel de controle da conta. 

 Nota:  Texto em azul geralmente denota um link com permissão para ir mais profundo dentro da 
conta de informações de sua criança. 

 

Painel de Controle Familiar  

 

 

A atividade recente listará cada um de 
seus filhos exibindo tarefas devidas, 
notas postadas, etc. 
 

TopTabs 
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Uma vez conectado, você será levado ao Painel de controle. A seção de atividades recentes listará cada 
um de seus filhos exibindo as tarefas devidas, notas postadas, etc. A página do painel principal contém 
várias seções (ferramentas) que conterão informações sobre seu(s) filho(s). O distrito estará 
modificando essas seções e adicionando mais informações no futuro. O distrito e/ou as escolas também 
publicarão anúncios importantes. 
 

Tabulação de Topo da Família 
 

 
 

 A tabulação de Topo da Família lista todos os alunos atualmente matriculados aos quais você tem 
acesso às informações. Se falta uma de suas crianças na sua lista, preencha o 
formulário de solicitação da família do Aspen, localizado no site do distrito na página 
Aspen. As crianças que já se graduaram podem ser acessadas selecionando "All 
Records" no ícone "Filter". 

 A tabulação lateral "Details" mostra a informação demográfica, endereço, etnia, e foto da sua 
criança. Se alguma informação estiver incorreta, por favor contate a secretária da escola de seu 
filho.  

 A tabulação lateral "Contacts" lista os contatos de emergencia para sua criança. Se a informação 
estiver incorreta, por favor contate a secretária da escola de seu filho. 

 A tabulação lateral "Daily Attendance" lista as faltas que seu filho teve até aqui.  

 A tabulação lateral "Transcript" mostra as notas atuais de seu filho em cada matéria (somente QMS 
e HHS). Para ver informações de anos anteriores, escolha "All Records" do ícone "Filter". Apenas no 
nível da high school você poderá ver o Resumo dos Créditos Atuais e o resumo do GPA na tabulação 
lateral "Transcript".  Observação: A Hudson High School sempre usa o !Official Weighted GPA 
para os cálculos. 

 A tabulação lateral "Schedule" mostra a vista matriz da agenda de seu filho. Do menu suspenso, 
você poderá ver o calendário de cada semestre, ou do ano todo. A tabulação lateral "Requests" 
abaixo de "Schedule" será usada durante o período de requisição de cursos em Janeiro/Fevereiro 
para os alunos da high school. 

 Notificações – As famílias poderão cadastrar-se para notificações por email, clicando o quadrado na 
opção que indica que gostaria de receber notificações—em relação a frequencia e notas.  
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Academics Top Tab 
 

  
 

 A janela mostrará as classes atuais da criança selecionada. Clicando no link, você acessará os 
detalhes de cada classe. Para selecionar outra criança, selecione o nome da criança pelo menu 
suspenso. 

 Details – Mostra o resumo de frequencia e a média para essa classe. 

 Assignments – Lista as notas especificas recebidas até a corrente data nesta classe. 

 Attendance – Sua frequencia nesta classe. 

Tabulação de Topo de Grupo 
 

 
 

 Membros da equipe da escola podem criar um grupo e registrar seu filho neste grupo, para 
projetos de grupo em classe, tarefas, eventes esportivos, e/ou atividades extra-curriculares. 

 Se o aluno está registrado em um grupo, você poderá ver os detalhes e eventos para cada um 
desses grupos. 

Classes atuais do aluno selecionado. 

Select child 
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Calendar Top Tab 
 

 
 

 Calendário – Pais poderão ver as tarefas diárias, Semanais e Mensais, datas para a entrega, etc., 
postados pelos professores. Alunos poderão também adicionar eventos conforme necessários para 
futuras tarefas.  

Ajuda Aspen 
 

 O Aspen tem um painel de informação de ajuda incluso. Clique o menu suspenso "Help" para 
acessar esse recurso.    

 
 Os Pais também podem receber ajuda enviando um email para aspenhelp@hudson.k12.ma.us 
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