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Visão geral das Apple Distinguished Schools  
2019 –2022 

Acreditamos que as Apple Distinguished Schools estão entre as escolas mais inovadoras do mundo. Elas são centros de 
liderança e excelência educacional que demonstram nossa visão sobre ambientes exemplares de aprendizagem e usam 
produtos Apple para inspirar a criatividade, a colaboração e o pensamento crítico dos alunos. A diretoria dessas escolas 
reconhecidas por nós desenvolve ambientes nos quais os alunos se sentem motivados para aprender, a curiosidade é 
estimulada e a aprendizagem é uma experiência pessoal para cada um dos alunos.
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As Apple Distinguished Schools ao redor do mundo 

Faça parte da comunidade em expansão de mais de 400 Apple 
Distinguished Schools, presentes em 34 países. O programa Apple 
Distinguished Schools apoia os diretores das escolas com eventos de 
liderança, oportunidades de interação com especialistas e colaboração 
com colegas que compartilham o interesse por inovação em ensino e 
aprendizagem. 
 
Com as Apple Distinguished Schools, as experiências de aprendizagem 
são ativas, pessoais, colaborativas e relevantes. Elas são desenvolvidas 
para capacitar os alunos a se tornarem criadores que acreditam na 
importância de seu trabalho. O ensino é celebrado e inspirado por  
uma mentalidade de crescimento e uma cultura escolar que colocam  
o professor no papel de criador da experiência de aprendizagem.  
O ambiente é confiável e dinâmico e inspira a inovação no ensino e 
aprendizagem. 

 
 
 
Países: África do Sul, Alemanha, Austrália, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Cingapura, Coreia do 
Sul, Dinamarca, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Estados Unidos, Filipinas, França, Holanda, 
Hong Kong, Índia, Indonésia, Itália, Japão, Malásia, México, Noruega, Nova Zelândia, Polônia, 
Reino Unido (Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales), Suécia, Suíça, Tailândia, 
Turquia e Vietnã
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Requisitos 
Um programa individual bem estabelecido 
Um programa individual com Mac ou iPad para alunos e professores, implementado 
há mais de dois anos acadêmicos. Todos os alunos da escola usam dispositivos 
Apple como o principal dispositivo de aprendizagem, e todos os professores usam 
esses dispositivos como o principal dispositivo de ensino. 

Uso inovador da plataforma Apple 
Os professores conseguem integrar totalmente os apps da Apple (Fotos, iMovie, 
GarageBand, Pages, Keynote, Numbers, iBooks Author e Clips), os apps voltados 
para fins educacionais, disponíveis na App Store, livros do Apple Books e outros 
recursos digitais ao currículo.  

Corpo docente proficiente em iPad ou Mac 
Os professores são altamente proficientes no uso dos produtos Apple. Nas escolas 
de ensino fundamental e médio nos Estados Unidos, 75% dos professores devem 
ser reconhecidos como Apple Teachers antes do final do prazo de inscrição para 
que a escola se torne uma Apple Distinguished School. O reconhecimento como 
Apple Teacher também é recomendado para instituições de ensino superior.  
Para saber mais sobre como se tornar um Apple Teacher, acesse www.apple.com/
br/education/apple-teacher. 

Resultados documentados  
As evidências do sucesso dos alunos são documentadas por meio de práticas  
de pesquisa na escola que avaliam os avanços anuais e a sustentabilidade do 
programa. Os professores e alunos demonstram como as melhores práticas de 
ensino e aprendizagem estão sempre evoluindo graças à tecnologia da Apple.  
A pesquisa sobre as tecnologias de didática da Apple é recomendada a todas  
as escolas de ensino fundamental e médio nos Estados Unidos. 

Benefícios 
• Placa e pôster para fixação na escola comprovando o reconhecimento como 

Apple Distinguished School 
• Certificados personalizados para os Apple Teachers 
• Arte com logotipo do programa para usar no site da escola e em materiais 

impressos 
• Carta de congratulações da Apple 
• Nome, localização e perfil da escola divulgados na página da web das Apple 

Distinguished Schools 
• Possibilidade de inclusão nas comunicações da Apple 
• Oportunidades para que os diretores das escolas interajam com especialistas  

e colaborem com colegas 
• Oportunidades de participar de Visitas à Apple Stores próximas (onde disponível) 

 
As Apple Distinguished Schools estão dispostas a se envolver em visitas a outras 
escolas participantes, publicar a história de sucesso da escola e compartilhar as 
melhores práticas e evidências do sucesso acadêmico dos alunos. 
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Como solicitar um convite 
A participação no programa Apple Distinguished Schools é voltada apenas 
para escolas convidadas. O reconhecimento é válido por três anos, com a 
possibilidade de renovação a cada período de convite. O processo começa 
com uma candidatura de participação pelo diretor da escola. A Apple analisa 
todas as candidaturas para verificar se as escolas atendem às qualificações 
atuais do programa. As escolas qualificadas recebem um convite para concluir 
o processo de candidatura. 

Escolas interessadas  
As candidaturas para o programa Apple Distinguished Schools vão até o dia  
30 de agosto de 2019. Solicite um convite até o dia 30 de maio de 2019. 
Entre em contato com o Representante Apple para a Educação para obter 
mais informações detalhadas sobre o programa, requisitos, países 
qualificados e prazos. 

https://essentials.applesurveys.com/jfe/form/SV_9XkaaFqOVKcIMBL
https://essentials.applesurveys.com/jfe/form/SV_9XkaaFqOVKcIMBL

