
          
 

Como acessar o Clever em casa 
 

O que é o Clever? 

O Clever é um “portal” em que você pode acessar muitos aplicativos usados pela escola de seu 

filho/sua filha ou professores de sala de aula. Clique em 

www.bostonpublicschools.org/backpack para acessar o Clever. 

Como meu filho/minha filha pode fazer o login? 

 

Como meu filho/minha filha pode fazer o login? 
 

Assista a um tutorial interativo passo a passo. 

 

Há 2 formas de acessar o Clever: 

● use seu Gmail e senha das BPS 

● faça login com um emblema do Clever 

 

 

Opção 1: Use seu Gmail e senha das BPS. 

1. Vá para: www.clever.com/in/bostonpublic. 

2. Pressione o botão “Entrar com o Google.” Você deverá fazer o login com o Gmail e 

senha das BPS. 

 

Opção 2: Faça login com um emblema do Clever. 

 

 

 

 

 

http://www.bostonpublicschools.org/backpack
http://ior.ad/6T1j
http://www.clever.com/in/bostonpublic


          
Em um Chromebook administrado pelas BPS 

 

Ligue o Chromebook e clique em “Avançar” na tela de login para exibir a janela da câmera. Se 

os alunos desejarem fazer login com sua conta do Gmail, eles deverão clicar em “Entrar com 

uma conta diferente.” 

 

Em dispositivos Mac e Windows 

 

Vá para a tela de login do Clever ao acessar: www.clever.com/in/bostonpublic. Clique no ícone 

do código QR à direita do botão “Fazer login com o Google” para exibir a janela da câmera. 

 

Em um dispositivo iOS 

 

Baixe o aplicativo Clever da App Store do seu dispositivo iOS. Após serem instalados, os 

emblemas poderão ser usados para fazer o login no Clever. 

 

https://bostonpublicschools.helpdocs.io/article/www.clever.com/in/bostonpublic
https://apps.apple.com/us/app/clever/id1134186971


          
 

Você não poderá fazer login no backpack a partir dos navegadores Safari ou Chrome em um 

iPad. Você também deverá baixar e instalar o aplicativo de aprendizado em seu dispositivo 

iOS. 

 

Em um dispositivo Android 

 

O aplicativo Clever não está disponível para dispositivos Android, mas você ainda pode 

acessar o Clever usando emblemas em um dispositivo Android ao acessar: 

www.clever.com/in/bostonpublic por um navegador da web. 

 

Dica: Acesse Suporte do Clever para obter mais informações sobre os emblemas. 

 

 

*Encontre mais recursos educacionais e tutoriais de educação familiar, 

disponíveis em 9 idiomas, no site We Dream Together das BPS. 

 

 

https://bostonpublicschools.helpdocs.io/article/www.clever.com/in/bostonpublic
https://support.clever.com/hc/en-us/articles/360000127406-For-Teachers-How-do-I-print-Clever-Badges-
http://bpswedreamtogether.org/

