Apple para a Educação
Visão geral dos IDs Apple gerenciados
Ao implantar os produtos da Apple em sua escola, é importante compreender como os IDs Apple
gerenciados auxiliam os serviços que os alunos e funcionários podem precisar. Os IDs Apple
gerenciados são contas desenvolvidas especificamente para escolas a fim de permitir que alunos
e funcionários personalizem seus próprios dispositivos e acessem os principais serviços da Apple.
Muitos estados e regiões têm leis que exigem que as escolas protejam os dados dos alunos e
restrinjam a maneira como as informações podem ser utilizadas. Os IDs Apple gerenciados foram
desenvolvidos para ajudar as escolas de ensino fundamental e médio (ou equivalentes) a atender às
exigências de privacidade dos dados dos alunos. Essas contas foram projetadas para alunos de todas
as idades. A ideia é facilitar a criação e o gerenciamento de contas em grande escala para as escolas.

O que são IDs Apple gerenciados?

Recursos para professores e alunos

Os IDs Apple gerenciados são contas especiais criadas

Os IDs Apple gerenciados são desenvolvidos para

pelas escolas e de propriedade das escolas. Essas contas

acessar serviços fundamentais do iCloud de uso típico

oferecem acesso aos serviços da Apple. Os IDs Apple

em contextos educacionais, bem como alguns recursos

gerenciados foram desenvolvidos para atender às

desenvolvidos especificamente para escolas.

necessidades de privacidade e segurança das escolas,
contando com limitações de compras e comunicações,
bem como administração com base em funções.
Não existe nenhuma exigência técnica para implementar

• Aumento do armazenamento do iCloud. Os IDs
Apple gerenciados têm 200 GB de armazenamento
gratuito no iCloud.
• Acesso aos serviços do iCloud. Os serviços do iCloud

dispositivos com um ID Apple. É possível gerenciar

incluem iPad Compartilhado, iCloud Drive, Fotos, Safari,

dispositivos Apple, distribuir apps e implementar o app

Notas, News, Calendários, Lembretes e Backup.

Sala de Aula para iPad em dispositivos sem um ID Apple.
Analise os serviços da Apple que sua escola deseja
utilizar e escolha o melhor caminho para realizar a
transição para os IDs Apple gerenciados. Não é possível
converter os IDs Apple em IDs Apple gerenciados.

• Projeto Escolar. As classes criadas no Apple School
Manager ficam automaticamente disponíveis no app
Projeto Escolar. Outra opção é ativar o relatório de
progresso do aluno no Apple School Manager.
• Redefinição de senha institucional. Os professores

Existem diferenças importantes entre IDs Apple

podem redefinir as senhas dos IDs Apple gerenciados

gerenciados e IDs Apple padrão. Se uma escola decide

dos alunos sem precisar recorrer ao setor de TI.

permitir IDs Apple padrão em seu ambiente, ela precisa
estar ciente de que os termos e condições da conta
diferem daqueles dos IDs Apple gerenciados,
desenvolvidos especificamente para o ambiente escolar.
O uso de um ID Apple padrão é regido pelos termos
de serviço do consumidor, inclusive pela política de
privacidade.As escolas devem analisar essas políticas
relacionadas ao uso e à coleta de dados.

• Colaboração no iWork. Professores e alunos da mesma
instituição podem colaborar usando o iWork e o Notas.
• Livros (não estão disponíveis para todas as regiões).
Livros, inclusive a compra de livros em massa, podem
ser atribuídos a IDs Apple gerenciados.
• Cursos gerenciados no iTunes U. É possível
importar listas para um curso gerenciado no Apple
School Manager sem precisar convidar os alunos
para fazer parte dele.
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Desenvolvido para a educação

Recursos para administradores

Como os IDs Apple gerenciados são destinados

Para ajudar as escolas a criar e administrar as contas

exclusivamente para fins educacionais, alguns recursos

de todos os alunos, professores e funcionários, criamos

foram desativados, a fim de proteger as informações

recursos específicos para IDs Apple gerenciados.

pessoais de alunos e professores.

É possível gerenciá-los com o Apple School Manager.

• Compra. A venda está desativada nos IDs Apple

• Criação de contas em massa. Com o Apple School

gerenciados; por isso, não é possível comprar pela App

Manager, as escolas podem criar com facilidade contas

Store, Apple Books, iTunes e Apple Music. No entanto,

de propriedade da instituição para alunos e funcionários.

a escola pode conceder permissão para os professores

Um administrador pode sincronizar dados usando um

comprarem apps e livros para a instituição no Apple

Sistema de informações do aluno (SIS) compatível ou

School Manager.

carregamentos CSV automatizados.

• E-mail. O recurso de e-mail não está disponível no Apple
School Manager.
• Buscar iPhone. Este recurso foi desativado nos IDs Apple
gerenciados. Para dispositivos de propriedade da instituição,
a escola pode usar o Modo Perdido do MDM para encontrar
um dispositivo perdido e reproduzir um som de recuperação.
• Apple Pay, Wallet. Não é possível acessar serviços como
Apple Pay e Wallet usando um ID Apple gerenciado.
• FaceTime e Mensagens. O FaceTime e Mensagens estão
desativados por padrão. Porém, a escola pode ativá-los
usando o Apple School Manager.
• Programa Apple Teacher. Não é possível acessar o
portal do programa Apple Teacher usando um ID Apple
gerenciado.

• Novas funções e privilégios. Os administradores podem
criar novas funções e privilégios para professores e
funcionários. Por exemplo, é possível permitir que os
professores comprem apps e livros no Apple School
Manager ou adicionem administradores.
• Recursos de privacidade e segurança. Com os recursos
de privacidade e segurança, a criptografia de dados é
bloqueada sempre, e a publicidade direcionada é bloqueada
nos serviços da Apple.
• Recursos de gerenciamento. As configurações de
conta específicas para o gerenciamento dos IDs Apple
gerenciados abrangem auditoria, redefinição de senha e
a possibilidade de gerenciar pela localização da escola.
Para começar a usar os IDs Apple gerenciados, inicie uma
sessão no site school.apple.com.

Recursos
Artigos de apoio

Recursos de privacidade

• Sobre IDs Apple gerenciados para educação

• Sobre a privacidade e a segurança de produtos Apple

• Fazer o upgrade da instituição para o Apple School
Manager
• Usar o SFTP para fazer upload de dados dos alunos,
funcionários e turmas para o Apple School Manager
• Conectar o Sistema de informações do aluno ao Apple

na educação
• Visão geral de dados e privacidade para instituições de
ensino
• Visão geral de privacidade para os pais
• É assim que nós protegemos sua privacidade

School Manager
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