
Com a autenticação federada, vai ficar mais fácil do que nunca integrar dispositivos iPad e 
Mac no ambiente da sua escola.  

Caso sua escola já esteja usando o Microsoft Azure Active Directory como provedor de 
identidade, é ainda mais simples configurar uma conexão direta com o Apple School Manager 
para conceder acesso a serviços da Apple aos seus usuários. Também é possível conectar o 
Apple School Manager ao seu sistema de informações de alunos (SIS) para disponibilizar as 
listas das turmas nos apps Projeto Escolar, Sala de Aula e iPad Compartilhado. 

Para começar, use a checklist a seguir. 

Preparação do Active Directory  

Acesse portal.azure.com e inicie uma sessão para confirmar que sua escola usa o Microsoft Azure Active 
Directory (Azure AD). 

Caso você esteja usando um Active Directory local, é possível sincronizar com o Azure AD. Saiba como 
gerenciar serviços de federação com o Azure AD Connect. 

Determine quais domínios você precisa federar e adicione-os ao seu locatário do Azure AD. Saiba  
como adicionar domínios ao Azure AD.  

Preparação do Apple School Manager  

Para começar a usar a autenticação federada, todos os IDs Apple do domínio que você está federando precisam 
ser gerenciados no Apple School Manager. Isso pode afetar as contas da sua organização relacionadas a TI.  

Registre sua instituição ou faça um upgrade para o Apple School Manager.  

Migre do Programa de compra por volume (VPP) para apps e livros no Apple School Manager. Confirme se 
todos os compradores do VPP se juntaram à sua organização no Apple School Manager.  

Selecione um local do Apple School Manager para cada comprador do VPP. 

Identifique todos os IDs Apple pessoais relacionados a TI que tenham sido configurados para serviços como o 
Apple Push Notification Service (APNs) e o Apple Developer Program. Depois, será necessário selecionar  
novos nomes de usuário para esses IDs Apple pessoais. 

(Opcional) Integre o Apple School Manager ao seu sistema de informações de alunos (SIS) para preparar no Apple 
School Manager os dados das classes no app Projeto Escolar, no app Sala de Aula e no iPad Compartilhado. O Apple 
School Manager usa o endereço de e-mail importado do SIS para correlacionar aos usuários do Azure AD. Saiba 
como integrar o Apple School Manager ao SIS usando o protocolo SFTP ou a integração direta. 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Checklist para instituições de ensino

https://portal.azure.com
https://docs.microsoft.com/pt-br/azure/active-directory/hybrid/how-to-connect-fed-management
https://docs.microsoft.com/pt-br/azure/active-directory/fundamentals/add-custom-domain
http://school.apple.com/
https://help.apple.com/schoolmanager/#/tes257fa7955
https://support.apple.com/pt-br/HT208257
https://support.apple.com/pt-br/HT207029
https://support.apple.com/pt-br/HT207409


Início da federação  

Depois de preparar o Azure AD e o Apple School Manager, você já pode começar a federação da sua organização.   

Inicie uma sessão no Apple School Manager e adicione os domínios que você quer federar. 

No Apple School Manager, configure a conexão com o Azure AD. É necessário ter acesso a uma conta de 
administrador global ou de administrador de aplicativos no Azure AD. 

Se o Apple School Manager detectar IDs Apple pessoal que estejam usando o domínio que você adicionou, 
esses usuários serão notificados, e você precisará alterar os endereços de e-mail vinculados aos IDs Apple 
deles. Todas as compras e dados continuarão associados ao ID Apple pessoal do usuário. Saiba mais. 

Se você já tem IDs Apple gerenciados, pode migrá-los para a autenticação federada alterando os dados deles 
para que correspondam ao domínio e ao nome de usuário usados na federação. Saiba mais. 

Selecione novos nomes de usuário para todos os IDs Apple pessoais relacionados a TI que foram identificados 
anteriormente. 

Recursos adicionais  

Saiba mais sobre federação no Apple School Manager.  

Saiba mais sobre o Azure Active Directory. 
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https://help.apple.com/schoolmanager/#/apdc1057680e
https://help.apple.com/schoolmanager/#/apdc9611d0e0
https://support.apple.com/kb/HT209349
https://help.apple.com/schoolmanager/#/apd181dbccc0
https://help.apple.com/schoolmanager/#/apdb19317543
https://docs.microsoft.com/pt-br/azure/

