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Introdução ao app Sala de Aula no Mac 
O app Sala de Aula é um app eficiente para iPad e Mac que ajuda a orientar a aprendizagem, 
compartilhar trabalhos e gerenciar os dispositivos dos alunos. Ele é compatível com ambientes 
compartilhados ou individuais. 

Com o app Sala de Aula, é possível abrir um app, um site ou uma página de um livro didático 
em qualquer iPad na classe, compartilhar documentos com os alunos ou exibir o trabalho de 
um aluno na TV, no monitor ou no projetor usando a Apple TV. Também é possível ver em 
quais apps os alunos estão trabalhando, silenciar os dispositivos dos alunos, atribuir um iPad 
compartilhado a cada aluno e redefinir a senha do aluno. E, quando a aula termina, você 
pode consultar um resumo das atividades dos alunos. 

Este guia apresenta uma visão geral do app Sala de Aula no Mac. Você aprenderá a usar  
o app e descobrirá como integrá-lo a suas atividades diárias em sala de aula. 

Antes de começar  
O app Sala de Aula está disponível na Mac App Store e é fácil de configurar. Você pode criar 
classes manualmente sem o auxílio do setor de TI, ou trabalhar com o administrador da área 
de TI da escola para configurar automaticamente o app Sala de Aula para alunos e classes.
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Agora adicione seu nome e uma foto.  
É esta imagem que os alunos verão quando 
entrarem em sua classe, compartilharem 
arquivos com você e quando você os 
monitorar.

É simples reagrupar classes, alternar de uma classe 
a outra e configurar classes adicionais.  

Clique em      para criar uma nova classe, dê um 
nome a ela e escolha uma cor e um símbolo para 
representá-la. 

Se preferir, o setor de TI pode configurar as classes 
por meio do MDM da escola (consulte a página 6). 

Como criar sua classe 
Com o app Sala de Aula, você pode configurar as classes manualmente caso a escola não tenha 
configurado dispositivos de sala de aula usando o gerenciamento de dispositivos móveis (MDM).

Depois de fazer download do app Sala de 
Aula, abra-o.  



Introdução ao app Sala de Aula   |   Um guia do professor para o app Sala de Aula para Mac   |   Janeiro de 2019 !4

Se você criar manualmente a sua classe, poderá convidar 
os alunos para fazerem parte dela. Clique em       e envie 
o código de convite aos alunos. 

Observe que para usar os recursos do app Sala de Aula, 
você deve estar próximo aos dispositivos dos alunos.

As fotos e os nomes dos alunos começam a aparecer 
conforme eles entram na classe. Clique em Adicionar 
para adicionar os alunos à classe.

No app, são exibidos os alunos e uma barra de 
ferramentas com botões para as ações que podem 
ser executadas nos dispositivos dos alunos 
enquanto a classe estiver em uma sessão.

Como convidar os alunos 
Convide os alunos para entrar na sua classe, para que a aula possa começar imediatamente. 
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Os alunos podem tocar em Minhas Informações para 
editar nomes e fotos e depois entrar na classe inserindo 
o código fornecido por você. 

← Visualização do aluno

Os alunos entrarão automaticamente na sua classe toda 
vez que retornarem à sua sala de aula. No final do ano 
letivo, eles podem remover a classe usando o recurso 
Ajustes. 

← Visualização do aluno

Peça para os alunos entrarem na sua classe 
Ao entrarem na sua classe, os alunos decidem como você pode gerenciar e acessar os 
dispositivos iPad deles. Oriente-os a usar os ajustes mais apropriados ao contexto. 

Quando você convida alunos para entrar em sua classe,  
as configurações do app Sala de Aula aparecem no app 
Ajustes dos dispositivos deles.  

Em Ajustes, peça a eles que toquem no link de convite 
para nova classe. 

Os alunos podem reverter esses ajustes a qualquer momento 
para alterar como o app Sala de Aula controla os dispositivos 
deles. 

← Visualização do aluno
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O setor de TI da escola gerencia as configurações 
dos alunos registrados em sua classe usando o 
MDM.  

Isso garante que os dispositivos dos alunos 
estejam sempre registrados na sua classe e 
configurados de acordo com as políticas e os 
ajustes da escola.

Como trabalhar com a classe criada usando o MDM 
Se a escola estiver usando o gerenciamento de dispositivos móveis (MDM) para gerenciar dispositivos, 
o setor de TI da escola poderá definir e configurar o Mac com dados da escola para alunos e classes.  
Assim, o tempo de configuração é menor, e você pode começar a aula imediatamente. O MDM também 
contribui para a manutenção das políticas de uso de dispositivos móveis com restrições e configurações 
adequadas.

Todas as suas classes estarão totalmente 
configuradas, com os alunos registrados, e prontas 
para começar.  

Observe que a opção para criar suas próprias classes 
estará disponível somente quando você não estiver 
usando o MDM.
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Clique em      na barra de ferramentas para 
adicionar um grupo, depois dê um nome a ele 
de acordo com o projeto, nível de dificuldade  
ou outra categoria. Clique em Criar.

Agora o grupo aparecerá na lista de grupos.  

É possível remover um grupo criado manualmente ao 
selecioná-lo e escolher Arquivo > Remover Grupo. 

O app Sala de Aula também pode criar grupos dinâmicos 
de alunos, de acordo com os aplicativos que eles estão 
usando. Esses grupos não podem ser removidos.

Como organizar a classe 
O app Sala de Aula permite criar grupos personalizados para que você possa oferecer orientação 
específica a um único aluno, a um grupo de alunos ou a toda a classe. Você pode dividir a classe  
em grupos de acordo com a tarefa atribuída e orientar cada grupo de forma diferente.

Selecione os alunos para formarem um grupo.  
Se você não selecionar os alunos desejados, todos 
os alunos serão adicionados ao grupo.
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Se você deseja bloquear os dispositivos de alunos no 
app, selecione "Bloquear no app após abrir" no canto 
inferior esquerdo.

O app abrirá no iPad de todos os alunos. 

Clique em Pronto. 

Se você selecionou "Bloquear no app após abrir", será 
possível desbloquear os dispositivos dos alunos 
selecionando alunos e clicando em     na barra de 
ferramentas.

Como abrir e bloquear apps 
Abra um app específico em todos os dispositivos dos alunos, ao mesmo tempo. Você também 
pode manter o iPad bloqueado em um app para que os alunos fiquem concentrados na matéria ou 
no teste em questão. 

Clique em       para visualizar os apps instalados nos 
dispositivos dos alunos e selecione o app que deseja 
abrir. 
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Escolha o marcador da página da web 
desejada para visualização da classe e 
clique em Navegar.

O app Sala de Aula direciona toda a classe para este 
marcador no Safari. 

Você pode clicar em Pronto ou pode abrir o link da 
web no Mac.

Como navegar por conteúdos específicos 
O app Sala de Aula permite que os alunos naveguem por recursos no Apple Books, iTunes U e 
Safari, tal como uma página da web específica usando um marcador, publicações e materiais dos 
cursos do iTunes U, ou um capítulo de um livro.

Clique em      na barra de ferramentas. Escolha na 
lista de opções, por exemplo, o Safari.
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Também é possível compartilhar documentos ou 
links diretamente do app. Escolha Compartilhar > 
Enviar uma Cópia ou  clique em          e escolha 
AirDrop. Selecione a classe ou o grupo para o qual 
deseja enviar um documento ou link. 

Peça para os alunos aceitarem o documento que você está 
compartilhando. 

Em seguida, eles escolhem o app para abrir o documento. 

O documento é salvo no iPad de cada aluno. 

← Visualização do aluno

Como compartilhar documentos 
O app Sala de Aula permite compartilhar arquivos de um jeito fácil com os alunos, tais como 
planilhas, apresentações, fotos e vídeos.

Abra a janela Finder e encontre um documento 
para ser compartilhado. Arraste o documento até 
um aluno, um grupo ou todos os alunos com o app 
Sala de Aula. 
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Quando um aluno compartilha um item com 
você, o ícone de Compartilhar      na barra de 
ferramentas muda de cor. O número dentro 
do ícone indica quantos itens os alunos 
compartilharam com você.

Clique em       para ver todos os itens 
compartilhados e depois no item que deseja 
abrir. 

Os documentos compartilhados são salvos 
no seu Mac assim que você os abre.

Como receber documentos 
Com o app Sala de Aula, é possível receber documentos e links que os alunos compartilham com você.

No iPad, os alunos podem tocar em        em 
qualquer app e depois no próprio nome para 
compartilhar diretamente documentos e links 
com você usando o AirDrop. 

← Visualização do aluno



Introdução ao app Sala de Aula   |   Um guia do professor para o app Sala de Aula para Mac   |   Janeiro de 2019 !12

Para ver a tela de um aluno em específico, dê um 
clique duplo no nome do aluno ou pressione a tecla 
Control e clique simultaneamente no nome do aluno, 
depois escolha Ver Tela no menu. 

Os alunos estarão cientes de que você está 
monitorando a tela deles por meio de um indicador 
azul na barra de status. 

Clique em Mostrar Tudo no canto superior esquerdo 
para voltar à visualização de classe.

Como ver o que os alunos estão vendo com o Screen View 
Veja as telas do iPad de seus alunos no Mac, para acompanhar o progresso deles em uma tarefa 
ou teste.

Na barra de ferramentas, clique em Telas para visualizar 
a tela de cada aluno.  

Observe que o setor de TI pode desativar esse recurso 
usando o MDM da escola, se necessário. 
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A Apple TV exibe a tela do aluno no HDTV ou 
projetor. 

↓ Visualização do aluno

Como exibir o trabalho dos alunos em tela grande 
Se a sua sala de aula tem Apple TV, você pode mostrar a tela do iPad de um aluno na televisão  
ou no projetor. É uma ótima forma de destacar o trabalho de um aluno, promover a colaboração  
e manter o interesse de todos. 

Para projetar a tela do iPad de um aluno na Apple TV, 
selecione o aluno, clique em        na barra de 
ferramentas e escolha a Apple TV.



Introdução ao app Sala de Aula   |   Um guia do professor para o app Sala de Aula para Mac   |   Janeiro de 2019 !14

As telas serão bloqueadas, e os alunos não terão 
acesso a elas até você desbloqueá-las. 

Clique em      no seu Mac para desbloquear os 
dispositivos. 

← Visualização do aluno

Como silenciar o som e bloquear a tela 
Se o som do iPad de um aluno estiver distraindo o restante da classe, você pode silenciá-lo. Para que 
todos prestem atenção, durante uma atividade ou um anúncio importante, por exemplo, você também 
pode bloquear todos os dispositivos iPad da classe. 

Selecione um aluno, um grupo de alunos ou toda a 
classe e clique em      na barra de ferramentas para 
silenciar os dispositivos.  

Para bloquear dispositivos, selecione um aluno, um 
grupo ou a classe toda e clique em      na barra de 
ferramentas.  
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Insira o ID Apple gerenciado e a senha.  
Faça a autenticação de dois fatores e clique em Pronto. 

Agora o aluno pode usar uma senha temporária para 
acessar um iPad compartilhado ou a conta do iCloud 
em um dispositivo diferente e, então, definir uma nova 
senha.

Como redefinir a senha dos alunos 
Se a escola usar IDs Apple gerenciados, será possível redefinir a senha do ID Apple Gerenciado no app 
Sala de Aula. 

Dê um clique duplo ou segure a tecla Control 
enquanto clica no nome do aluno, depois escolha 
Redefinir Senha. 
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O Resumo da Aula oferece uma visão geral dos apps que 
os alunos usaram. Clique no ícone do app para ver quais 
alunos usaram o app durante a aula e por quanto tempo.

Clique nos arquivos e links na seção Itens Compartilhados 
para analisá-los e salvá-los no Mac. 

Clique nos nomes dos alunos para ver os apps que eles 
usaram durante a classe. 

Clique em Pronto para sair do Resumo da Aula.  
As informações sobre as atividades dos alunos e os 
itens compartilhados não salvos serão excluídos.  

Você voltará à tela Minhas Classes e não poderá mais 
acessar os dispositivos dos alunos.

Como terminar a aula e visualizar o Resumo da Aula 
Quando a aula termina, é possível parar de controlar os dispositivos dos alunos e gerar uma visão 
geral da atividade dos alunos. É uma excelente forma de ver como os alunos estão progredindo e  
de salvar documentos que você pode ter ignorado durante a aula.

Clique em Finalizar Classe.
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Os dispositivos selecionados são atribuídos.

A tela Bloqueada de cada dispositivo exibirá a foto 
ou as iniciais do aluno ao qual foi atribuído, 
permitindo que cada aluno encontre seu próprio 
dispositivo com facilidade e inicie a sessão. 

← Visualização do aluno

Como atribuir alunos a dispositivos iPad compartilhados 
Quando o app Sala de Aula é configurado como iPad Compartilhado com MDM, é possível atribuir um 
aluno a cada iPad. O app Sala de Aula determina se um iPad foi atribuído a um aluno anteriormente e 
atribui o aluno ao mesmo dispositivo. Isso melhora a experiência do aluno, pois reduz a quantidade de 
dados que precisa ser transferida. 

Selecione um único aluno, grupos ou todos os alunos 
para atribuir dispositivos iPad a eles. Clique em       na 
barra de ferramentas, selecione os dispositivos e 
clique em Atribuir.
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Clique em Finalizar Sessão para confirmar.

Como finalizar uma sessão em dispositivos compartilhados 
Quando a aula termina, é possível finalizar a sessão de um aluno, um grupo de alunos ou toda a classe. 
Quando a sessão dos alunos é finalizada, os documentos nos quais eles estavam trabalhando são 
sincronizados na nuvem e ficam disponíveis na próxima vez em que eles iniciam a sessão.

Para encerrar a sessão em um dispositivo, clique 
em       na barra de ferramentas, ou pressione a 
tecla Control enquanto clica no nome do aluno,  
e escolha Finalizar Sessão no iPad.

A sessão dos alunos é finalizada nos dispositivos 
deles, e os documentos são salvos na nuvem. 

← Visualização do aluno
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