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Acreditamos que as Apple Distinguished Schools são algumas das escolas mais inovadoras do mundo. São centros de liderança 
e excelência na educação que demonstram a nossa visão de ambientes de aprendizagem exemplares. Utilizam produtos Apple 
para inspirar a criatividade, a colaboração e o pensamento crítico dos estudantes. A liderança nas nossas escolas reconhecidas 
cultiva ambientes nos quais os estudantes estão entusiasmados em aprender, onde a curiosidade é estimulada e a aprendizagem 
é uma experiência pessoal.



Durante a designação de dois anos, as Apple Distinguished 
Schools partilham abertamente os seus resultados com 
outros educadores através da publicação das suas histórias 
e da colaboração com equipas de educação Apple para 
organizar visitas à escola. Nestes eventos, os diretores 
das escolas partilham a sua visão sobre os programas 
e os educadores apresentam as suas melhores práticas 
na utilização de conteúdo e produtos Apple para criarem 
experiências de ensino e de aprendizagem avançadas.  

Atributos de uma Apple Distinguished School 
Nas Apple Distinguished Schools, os diretores, o corpo docente e a comunidade 
alargada têm uma visão clara alinhada com a forma como os seus objetivos de 
aprendizagem são apoiados por um ambiente rico em tecnologia. Os diretores 
das escolas apoiam a visão da sua escola ao promoverem uma inovação contínua, 
um processo que requer planeamento cuidadoso, trabalho prático e repetição 
ao longo do percurso.  

Uma vez que o ambiente rico em tecnologia da escola apoia a utilização 
inovadora dos produtos Apple, o corpo docente e os estudantes têm acesso 
a oportunidades que lhes permitem enriquecer as respetivas experiências de 
ensino e aprendizagem que, de outro modo, não seriam possíveis. 

Os diretores das escolas conseguem mostrar como o respetivo corpo docente 
e os estudantes utilizam os produtos e serviços Apple para promoverem 
a inovação contínua na aprendizagem, no ensino e no ambiente escolar. 

Oportunidades especiais para os diretores das 
escolas 
O programa Apple Distinguished Schools apoia os diretores das escolas através 
de eventos de liderança, que são oportunidades para interagir com especialistas 
e colaborar com colegas que partilham o interesse em manter um ambiente de 
inovação no ensino e na aprendizagem. 
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O programa Apple Distinguished Schools 
Requisitos para se tornar uma Apple Distinguished School: 
• Um programa de Mac ou iPad de um para um reservado a estudantes e pessoal 

docente implementado há mais de dois anos letivos. Tanto os estudantes como 
os professores numa escola utilizam, respetivamente, dispositivos Apple como 
principal dispositivo de aprendizagem e de ensino. 

• O corpo docente e os estudantes são capazes de demonstrar a evolução constante 
das melhores práticas na aprendizagem e no ensino graças à tecnologia Apple.  

• O corpo docente integrou completamente no seu trabalho apps para criação 
da Apple (Fotografias, iMovie, GarageBand, Pages, Keynote, Numbers, iBooks 
Author e Clips), apps didáticas da App Store, livros da iBooks Store e materiais 
de aprendizagem no plano de estudos.  

• Os professores revelam uma elevada proficiência na utilização de produtos 
Apple. Nas escolas do ensino básico e secundário em países onde a 
qualificação Apple Teacher está disponível, 75% dos professores numa escola 
têm de ter a qualificação Apple Teacher antes do fim do prazo de candidatura 
ao programa Apple Distinguished Schools. No caso de docentes do ensino 
superior, é recomendado o reconhecimento como Apple Teacher.  
Para saber mais sobre como se tornar um Apple Teacher, visite 
www.apple.com/education/apple-teacher. 

• As provas do sucesso dos estudantes estão documentadas através de práticas 
de investigação com base na escola que avaliam a sustentabilidade do programa 
e a evolução de ano para ano. 

Benefícios de se tornar uma Apple Distinguished School: 
• Placa na escola que confirma o reconhecimento enquanto Apple Distinguished 

School 
• Grafismo do logótipo do programa para utilização na página da internet da 

escola e em materiais impressos 
• Carta de felicitações da Apple 
• Modelo de comunicado de imprensa para divulgação local 
• Nome da escola, localização e perfil na página da internet do programa 

Apple Distinguished Schools 
• Elegibilidade para inclusão em comunicações da Apple 
• Oportunidades de interação com especialistas e colaboração com colegas 

para os diretores das escolas 
• Oportunidades de participação em eventos de visita de estudo organizados 

numa Apple Store próxima (quando disponível) 

Responsabilidades de uma Apple Distinguished School: 
• Disponibilidade para participar em visitas à escola organizadas pela Apple 
• Disponibilidade para publicar a história de sucesso da escola num livro Multi-Touch 
• Disponibilidade para comunicar com diretores de Apple Distinguished Schools 

de todo o mundo 
• Disponibilidade para partilhar melhores práticas e provas do sucesso académico 

dos estudantes
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Convite para o programa Apple Distinguished  
Schools 
O programa Apple Distinguished Schools está disponível apenas por convite para 
as escolas que cumpram os requisitos atuais do programa. O reconhecimento 
é uma designação de dois anos, com possibilidade de renovação.  

• Escolas do ensino básico e secundário. Os diretores de escolas públicas 
e privadas do ensino básico e secundário podem solicitar um convite para se 
candidatarem ao reconhecimento como Apple Distinguished School junto do 
representante local da Apple para a educação. Os pedidos são revistos pela 
Apple para garantir que a escola cumpre os requisitos necessários. As escolas 
abrangidas recebem um convite para se candidatarem ao reconhecimento. 
As candidaturas ao reconhecimento são efetuadas sob a forma de um livro 
Multi-Touch criado com o iBooks Author. São revistas por educadores e têm 
de cumprir os critérios de avaliação.  

• Instituições de ensino superior. Contacte o representante local da Apple 
para a educação para obter informações adicionais sobre os detalhes do 
programa, requisitos, países elegíveis e prazos futuros. 
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