
Apple nas escolas 

A Apple criou ferramentas avançadas para as escolas com 
o objetivo de apoiar os administradores durante a 
implementação, ajudar os professores com os processos de 
trabalho na sala de aula e proporcionar a todos os estudantes 
uma experiência de aprendizagem personalizada. 

Gerir dispositivos e conteúdos 
O Apple School Manager é um serviço online gratuito que ajuda 
os gestores de tecnologia a implementar o iPad e o Mac nas 
escolas, criar contas de ID Apple geridos para estudantes 
e funcionários, configurar registos de turmas para as apps TPC e 
Sala de Aula e gerir apps e livros para o ensino e aprendizagem.  
Os funcionários escolares autorizados também podem utilizar o 
Apple School Manager para repor palavras-passe e inspecionar 
contas de ID Apple geridos. O Apple School Manager mantém 
um registo destas atividades. 

Ensino 
A app TPC permite partilhar materiais de ensino, acompanhar 
o progresso dos estudantes e fornecer comentários de imediato, 
o que ajuda os professores a personalizar o ensino. Se a escola 
ativar os relatórios sobre o progresso para a app TPC no 
Apple School Manager, os dados de progresso dos estudantes 
são partilhados apenas para atividades específicas atribuídas 
pelo professor, e só quando os estudantes utilizam um ID Apple 
gerido nos seus dispositivos. Os pais podem ver os dados de 
progresso na app TPC ou nas Definições do iPad dos filhos. 
Com a app Sala de Aula, os professores podem gerir os 
dispositivos iPad na sala de aula e orientar os estudantes 
durante a aula. A app Sala de Aula apenas gere os dispositivos 
quando os estudantes estão presentes na aula. Não armazena 
dados nem fornece opções de controlo após o fim da aula. 
Para mais informações sobre os produtos Apple para 
educação, aceda a apple.com/pt/education. 

Proteger a privacidade dos estudantes 

Os serviços e apps da Apple para educação são concebidos 
com a mesma abordagem integrada à privacidade que 
caracteriza o hardware, software e serviços da Apple.  
Não vendemos nem partilhamos os dados dos estudantes 
com terceiros para fins de marketing ou publicidade. 
Não criamos perfis com base nos emails ou na navegação na 
internet e não procedemos à recolha, utilização ou divulgação 
de informações dos estudantes, salvo para prestar serviços 
educativos relevantes. 
A Apple oferece ID Apple geridos, que são contas destinadas 
à utilização nas escolas. Estas contas são criadas e controladas 
pela escola, de quem são propriedade, e fornecem aos 
estudantes acesso ao iCloud Drive, Fototeca iCloud, Cópias de 
segurança, app TPC e iPad partilhado. Os estudantes podem 
ainda iniciar sessão nas suas contas num iPad ou Mac pessoal 
e aceder aos seus trabalhos em casa se a escola atribuir uma 
palavra-passe para uso doméstico. As contas protegem a 
privacidade dos estudantes e incluem restrições para anúncios, 
compras e comunicações. As compras na App Store, iBooks 
Store, iTunes e Apple Music estão desativadas e os materiais 
e apps de aprendizagem são distribuídos pela escola. A escola 
pode ativar ou desativar serviços como iMessage, FaceTime 
ou o registo do progresso dos estudantes na app TPC. 

Cumprimento da legislação sobre a privacidade 
dos estudantes 
As escolas podem utilizar as funcionalidades e serviços da Apple 
para a educação em conformidade com as suas obrigações ao 
abrigo da COPPA e FERPA nos EUA, RGPD na UE e outras leis 
aplicáveis sobre a privacidade dos dados nas jurisdições onde 
o Apple School Manager se encontra disponível. 
Para mais informações sobre a privacidade e segurança 
dos produtos Apple para educação, aceda a 
support.apple.com/kb/HT208525.

Descrição geral da privacidade 
para os pais  
Na Apple, acreditamos que a privacidade é um direito 
humano fundamental, pelo que integramos privacidade 
e segurança em todos os nossos produtos, incluindo 
apps e serviços para educação. As escolas podem 
configurar contas, dispositivos e apps para estudantes 
no Apple School Manager com a garantia de que 
a Apple apenas utiliza os dados para fins educativos. 
Este documento fornece uma descrição geral dos 
produtos Apple utilizados nas escolas e das proteções 
de privacidade integradas.

Nota: nem todos os programas, serviços, apps e livros estão disponíveis em todos os países. Consulte a disponibilidade local.
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Aprender com o iPad e o Mac 

A aprendizagem com a tecnologia envolve muito mais do que a 
redação de trabalhos e o uso da internet. Com o iPad e o Mac, 
os estudantes têm acesso a um conjunto de ferramentas para 
expressarem ideias, resolverem problemas e produzirem o seu 
melhor trabalho. Uma vez que criamos produtos a pensar no 
potencial criativo de todas as pessoas, os seus filhos podem 
aprender através da audição, visão, toque e criação.  

Apps avançadas de produtividade e criatividade 
Com as apps Pages, Numbers e Keynote, os estudantes e os 
professores podem criar relatórios e livros apelativos, folhas de 
cálculo informativas e apresentações fantásticas.  
As apps GarageBand, iMovie e Clips permitem compor música, 
editar documentários e filmar pequenos vídeos. 
A app Swift Playgrounds no iPad ajuda a dar os primeiros 
passos com a Swift, a nossa linguagem de programação 
avançada, de forma divertida e interativa. 
Com estas apps gratuitas, os estudantes têm todas as 
ferramentas necessárias para trabalhar e expressar ideias 
de formas criativas e únicas. Podem tornar o projeto de fim 
de período num documentário do iMovie, juntar poesia e 
música com o GarageBand, ou colaborar na app Pages para 
transformar o jornal da escola num livro digital interativo 
com fotografias e ilustrações. 

Apoiar a aprendizagem dos seus filhos 
Saiba mais sobre o iPad, Mac, apps integradas e a sua 
utilização nas escolas em apple.com/pt/education.  
Crie projetos divertidos em família. Utilize o iMovie para registar 
um evento familiar, crie a banda sonora de uma apresentação 
com o GarageBand ou edite uma apresentação Keynote sobre 
uma viagem recente. Colaborar em pequenos projetos ajuda 
pais e filhos a descobrir as possibilidades destas ferramentas 
e a ter novas ideias para o futuro.   
Para começar, explore algumas atividades do currículo 
Todos podem criar com os seus filhos em 
www.apple.com/education/everyone-can-create. 

Configurar o iPad e o Mac 

Para garantir que os dispositivos proporcionam a melhor 
experiência de aprendizagem, as escolas podem utilizar 
software de gestão de dispositivos móveis (MDM) para 
configurar definições e políticas de acesso à rede, segurança 
do conteúdo online, atualizações de software e muito mais. 
Com a MDM, as escolas podem ainda distribuir as apps 
e livros que os estudantes utilizam para aprender. 
Normalmente, nos dispositivos atribuídos pela escola, não é 
possível remover as definições de gestão. Se os estudantes 
levarem os seus dispositivos para a escola, estes apenas podem 
ser geridos após a adesão ao software de gestão da escola. 
Podem remover as definições de MDM a qualquer altura.  
Os pais e os estudantes devem consultar a política de tecnologia 
da escola relativa à utilização aceitável, envio de emails 
e mensagens e acesso a conteúdos e apps. 

Apps 
O iPad e o Mac incluem um conjunto de apps avançadas 
da Apple: Pages, Numbers, Keynote, iMovie e GarageBand. 
Nos dispositivos que atribuir, a escola pode escolher as apps 
de aprendizagem que devem ser instaladas e impedir que 
os estudantes descarreguem outras apps.  
A app Definições do iPad inclui uma lista das apps instaladas. 
Descubra mais apps de aprendizagem incríveis, selecionadas 
por professores e pela Apple, na categoria Ensino da 
App Store no iPad. 

Restrições 
Nos dispositivos pessoais, os pais podem utilizar os controlos 
parentais da app Definições para bloquear ou limitar apps 
e funcionalidades específicas. Por exemplo, os pais podem 
restringir conteúdos como filmes ou músicas de acordo com as 
classificações etárias, bloquear determinadas apps ou páginas 
da internet e limitar a partilha de dados privados, como a 
localização. Para mais informações sobre as ferramentas que 
ajudam os pais a controlar a utilização dos dispositivos, aceda a 
www.apple.com/families. 
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Ajudar os seus filhos a serem bons cidadãos digitais 
Estão disponíveis vários recursos para ajudar os estudantes a tomarem decisões seguras, inteligentes e éticas online, e para 
orientar as escolas e os pais. Por exemplo, pode encontrar vários manuais para famílias em www.commonsensemedia.org.  

Os pais podem participar em sessões gratuitas na Apple Store para conhecerem as funcionalidades do iOS que ajudam 
a gerir o que os filhos veem e fazem nos dispositivos. Para ver as sessões disponíveis sobre vários tópicos, aceda a 
www.apple.com/today.
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