
ORIENTAÇÕES PAIS/ALUNOS
Uso do Sistema Cloud (PAIS/ALUNOS) para acesso de aulas e conteúdos 

não presenciais

(https://paisalunos.betha.cloud)

https://paisalunos.betha.cloud/


- Acesse o sistema utilizando o link https://paisalunos.betha.cloud;
- Insira seu token de acesso - CHAVE DE ACESSO, (o qual pode ser encontrado em 
boletins dos alunos de anos anteriores ou solicitar na escola ou secretaria de 
educação);
- click em validar; 

https://paisalunos.betha.cloud/


Já com o acesso ao sistema o pai/aluno visualizará a seguinte página (imagem
abaixo) onde o sistema apresenta o campo Conteúdos o qual traz as aulas
planejadas por período, conteúdo, professor, disciplina e carga horária identificando
as aulas em EAD. O pai/aluno com essa nova guia terá a possibilidade de visualizar
por disciplinas o conteúdo do planejamento , além de realizar download dos
materiais, acessar links e visualizar detalhes de todo o conteúdo informado pelo
professor, para isso, basta acessar o conteúdo, clicando no ícone visualizar “olho”.



- Ao clicar no ícone visualizar “olho”       .   O pai/aluno terá acesso ao planejamento 
detalhado do professor juntamente das explicações, conteúdo, atividades e links.
- O detalhamento do conteúdo deve ser lido e desenvolvido conforme orientações do 
professor. 



Dúvidas poderão ser esclarecidas no Grupo de WhatsApp da turma, se ainda não faz 
parte do grupo entrar em contato com sua escola para ser adicionado. 
Alunos que não possuem acesso a internet e não consegue acessar o Sistema 
https://paisalunos.betha.cloud, será disponibilizado material impresso na escola ou 
em sua comunidade. 

Telefones para contato:
CMEI Alegre Infância – 3632 1272
CMEI Anna Gorniack Buchmann – 3632 2350
CMEI Chapeuzinho Vermelho – 3632 1396
CMEI Maria da Glória Pereira Krol – 3632 9579
EMEB Bela Vista Profª Zilka de França Hasselmann – 3632 2261
EMEB Maria José Duarte Silva Bernardes – 3632 2566 ou 3632 7545
EMEB Paulo Fuckner – 3632 8002 ou 3632 8003
EMEF Profª Marise Nenevê Cordeiro – 3632 7786
EMEF Profº Jeronimo Francisco Coelho Pacheco – 3632 9366 

Secretaria de Educação – 3632 2420 ou 3632 2652


