
Tutorial como navegar no PowerSchool 

 

Bem-vindo ao tutorial de como acessar o PowerSchool. Nele, será abordado onde encontrar as 

principais informações sobre o aluno. Vamos lá? 

Caso você ainda não tenha acesso ao PowerSchool, recomendo fazer o passo a passo do 

Tutorial de como acessá-lo. 

Observação: Se precisar de ajuda, basta enviar um e-mail para freshdesk@edn.org.br. 

1ª Etapa: Faça o acesso normalmente com suas credenciais no site 

www.nations.powerschool.com/public. 

 

Ao acessar, você verá esta tela. 

 

 

mailto:freshdesk@edn.org.br
http://www.nations.powerschool.com/public


 

*Pontos importantes 

1)  Caso tenha mais de um filho matriculado, você pode selecionar o aluno de que quer 

ter informações clicando no seu nome na linha azul. 

 

2) No canto inferior esquerdo, você verá o District Code, código necessário para acessar o 

PowerSchool no seu smartphone. 

 
3) No canto superior direito, você verá um ícone de impressora, para caso queira 

imprimir as informações da página. 

 
4) Na barra lateral à esquerda, há diversas informações do aluno que você pode acessar. 

Neste tutorial, focaremos as mais importantes. 

 

2ª Etapa: Navegação. 

1) Grades and Attendance (Notas e Frequência) 

As notas ficam na página inicial que você já vê assim que acessa o PowerSchool, mas 

também pode chegar até elas clicando no ícone do PowerSchool SIS no canto superior 

direito, ou clicando em Grades and Attendance na barra lateral. 

       

 A página é dividida em duas abas: Grades and Attendance e Standards Grades. 



 

Na primeira aba, você verá um boletim mais tradicional, com todas as matérias e suas 

notas divididas por quarters (bimestre), além da frequência do aluno na semana atual 

e na anterior. 

 

Para ter mais informações sobre como o aluno se saiu no bimestre, basta clicar na nota 

do bimestre (se o bimestre ainda não estiver encerrado, basta clicar no [i]). 

Ao clicar na nota, você verá esta tela, onde será possível encontrar todas as atividades, 

além de data de entrega (Due Date), tipo de atividade (Category), nome da atividade 

(Assignment) e mais. Para ver o desempenho do aluno de forma detalhada, clique no 

ícone azul . 

 

 

 

 

 

 



Ao clicar no ícone, será possível ver como o aluno se saiu em cada Standard. 

 

 

Na segunda aba, Standards Grades, será possível ver todas as matérias e como o aluno 

foi avaliado em cada bimestre. Para ver mais, basta selecionar uma matéria. 

 

 

 



(Para alunos até o 8º ano) 

 

 

2) Missing Assignments (Tarefas Faltando) 

Ao clicar no item Missing Assignments na barra lateral, você poderá ver atividades que 

o aluno não fez, ou não entregou ao professor. Basta selecionar um quarter, semestre 

ou ano, para ver todas as atividades que faltaram no período. Você verá matéria, data 

de entrega, nome da atividade, categoria e professor. 

 

 



3) Attendance History (Histórico de Frequência) 

Ao clicar em Attendance History, você verá a frequência do aluno em cada matéria. 

Um espaço em branco significa presença, e letras indicam falta, atraso etc. 

 

 
 

4) Email Notification (Notificação por E-mail) 

Nesta página, é possível configurar as informações que você quer receber por e-

mail e com que frequência. 

 


