
Login no CCS Learning Apps usando o Clever 
  

  

Clever é um serviço baseado na web que as escolas da cidade de Columbus estão usando para gerenciar feeds de dados para 

vários aplicativos de aprendizagem. Em vez de professores e alunos acessarem vários sites, muitos sites parceiros estão 

acessíveis através do Clever usando o logon único de credencial do distrito (SSO). No Clever, contas de alunos e professores 

são combinadas com aplicativos de aprendizagem por escola, série ou turma. Uma vez logado, seus aplicativos de 

aprendizagem irão preencher seu portal. Ao clicar no aplicativo desejado, você terá acesso à experiência de seu professor ou 

aluno. 

Ao assinar dentro do distrito: 
Em um Thinclient: 

Inscreva-se usando suas credenciais de distrito. 
Uma vez conectado, um ícone da área de trabalho do Clever aparece no lado esquerdo da tela. 
Clicar duas vezes nele abre o Clever no Microsoft Internet Explorer. 

Se você preferir usar um navegador diferente, 

o o site direto é clever.com/in/columbuscity . 

Clique em “Entrar com Active Directory” e seu 

portal aparecerá com seu aprendizado 

específico aplicativos. 

Em um Chromebook: 

Inscreva-se usando suas credenciais de distrito. 
Uma vez conectado, abra uma janela do Chrome. 
No canto superior esquerdo, há um menu suspenso denominado CCS Web Applications. 
Puxe para baixo e clique em Inteligente. 
Porque fazer login em um Chromebook também conecta você ao sistema operacional do Chrome, quando você 

clique em “Log in with Active Directory,” seu portal aparecerá com seus aplicativos de aprendizagem específicos. 

Ao assinar de fora do distrito: 

Se um aluno ou professor estiver ingressando fora do distrito, acesse clever.com/in/columbuscity . 

Clique em “Log in with Active Directory,” e você será solicitado a inserir sua credencial CCS. Vocês 

será redirecionado para o seu portal e seus aplicativos aparecerão no portal do Clever. 

Usando telefones : há um aplicativo Clever disponível em várias lojas de aplicativos que permite a professores e alunos 

acesso a partir de várias plataformas com uma ligação à Internet. Os navegadores baseados em telefone também 

funcionam da mesma forma para entrar de fora do distrito. No entanto, uma vez no Clever, a experiência do usuário 

para cada aplicativo de aprendizado pode ser diferente com base no aplicativo de aprendizado usado. 


