
Apple Educação 

Prepare-se para 
utilizar a app TPC

Com a app TPC, os professores podem atribuir fichas de trabalho, atividades e outros conteúdos de apps 
didáticas, acompanhar o progresso dos alunos e colaborar com os mesmos em tempo real.  
Siga os passos abaixo para configurar a app TPC para professores e alunos:

1. Registar ou atualizar para o Apple School Manager. 
O Apple School Manager é um portal simples baseado na internet que permite aos administradores de TI gerir pessoas, 
dispositivos e conteúdos. Pode fornecer ID Apple geridos, configurar dispositivos, disponibilizar apps e livros e dotar os 
professores com ferramentas que permitem criar experiências de aprendizagem envolventes, tudo a partir de um só local. 
Saiba como inscrever-se ou atualizar para o Apple School Manager. 

2. Configurar contas para professores e alunos. 
Com o Apple School Manager, pode rapidamente criar contas para os alunos acederem à app TPC e a outros  
serviços essenciais da Apple, assim como a 200 GB de armazenamento iCloud gratuito, respeitando também as 
necessidades de privacidade da escola ou do centro de área educativa. Dica: quando estabelece uma ligação entre o 
Apple School Manager e o Microsoft Azure Active Directory da escola para fins de autenticação vinculada, os alunos e os 
professores podem utilizar as credenciais existentes para iniciar sessão. Saiba mais sobre a criação de contas utilizando a 
Autenticação vinculada, a Integração SIS ou o SFTP. 

3. Configurar turmas para a app TPC. 
As turmas incluídas nas ligações ao SIS ou SFTP são criadas automaticamente na app TPC e são atualizadas de forma 
automática à medida que os alunos entram e saem das turmas. Também pode permitir que os professores criem, editem e 
removam as respetivas turmas diretamente a partir da app TPC ao ativar o privilégio "Criar, editar e remover turmas" para a 
função de formador no Apple School Manager. 

4. Obter a app TPC em Apps e livros no Apple School Manager. 
O Apple School Manager e a MDM trabalham em conjunto, para que possa obter licenças de apps em volume. 
Certifique-se de que os dispositivos estão atualizados para o iPadOS 13.5 ou posterior e atribua e instale a app TPC 
remotamente nos dispositivos de professores e alunos. Saiba mais sobre Apps e livros no Apple School Manager. 

5. Ativar o progresso dos alunos para a sua organização no Apple School Manager. 
Os professores podem ver o progresso dos alunos nas atividades em apps compatíveis com ClassKit quando esta 
funcionalidade está ativada na app TPC. A app TPC pode ser utilizada mesmo que esta funcionalidade não esteja ativada. Dica: 
procure o crachá "Compatível com TPC" na área Apps e livros do Apple School Manager para encontrar apps compatíveis com 
ClassKit que permitem acompanhar o progresso dos alunos na app TPC. Saiba como ativar o progresso dos alunos. 

Para consultar mais recursos que o ajudam a dar os primeiros passos, visite o Suporte para educação.
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https://help.apple.com/schoolmanager/#/asm921383508
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