GUIAS RÁPIDOS DO

Aprendizagem com a Apple
Saiba como proporcionar ambientes de aprendizagem envolventes com a Apple.
Cada guia rápido apresenta cinco dicas para ajudar a aproveitar ao máximo
os recursos integrados ao iPad e Mac para aprendizagem em casa.
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MANTER O FOCO
ORGANIZAR O IPAD
PARA A APRENDIZAGEM
GERENCIAR O TEMPO
DE USO
AUMENTAR
A PRODUTIVIDADE
CONTAR HISTÓRIAS

5 dicas para manter o foco
Manter o foco na tarefa é essencial para
o pensamento crítico e melhora a criatividade.

Estimule a concentração.
Crie um ambiente de aprendizagem sem ligações,
alertas ou notificações. Em ajustes do Não Perturbe no iPad,
certifique-se de selecionar "Sempre" em "Silenciar:".

Simplifique a realização de várias tarefas.
Arraste texto, fotos e arquivos entre duas janelas ou apps usando
o recurso Split View. A visualização lado a lado oferece acesso perfeito,
reduzindo a navegação para trás e para a frente. Ative o recurso
Multitarefa em "Tela de Início e Dock" em Ajustes.

Ajuste as notificações.
Tocar em ícones de apps com avisos — os círculos vermelhos indicando
novos itens — podem distrair a atenção dos alunos e desviá-los da aprendizagem.
Para apps não essenciais, desative Avisos em Ajustes > Notificações.
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Reduza distrações no app.
Solicitações de avaliações e comentários dentro do app podem fazer com
que o aluno desvie a atenção da aprendizagem. Você pode desativar esse
recurso em Ajustes em iTunes e App Store.

Mantenha-se na meta .
Estruture segmentos de aprendizagem usando o cronômetro no app
Relógio. A linha laranja diminui à medida que a contagem do cronômetro
avança. Portanto, cada aluno pode visualizar o conceito de tempo.
Eles podem selecionar um som para alertá-los do horário.

#LearningWithApple
Obter mais suporte >

5 dicas para organizar
o iPad para a aprendizagem
Ao organizar o iPad para a aprendizagem, fica fácil para os alunos manterem
a rotina diária e permanecerem produtivos e envolvidos.

Atualize o software.
Verifique se os recursos, produtos
e segurança do dispositivo dos alunos
estão atualizados. Em Ajustes, toque em
Geral para confirmar se a versão mais
recente do software está instalada.

Crie atalhos para sites.
Toque em Adicionar à Tela de Início
nas opções de compartilhamento do Safari
para criar um ícone dos sites mais usados
pelos alunos.

Elabore uma coleção de apps.
Organize os apps ou sites mais usados pelos alunos
em uma coleção na tela de Início. Mantenha qualquer
app pressionado, arraste-o para outro app e dê um
nome à nova pasta.

Compartilhe notas.
Organize facilmente os recursos no Notas.
Crie pastas para diferentes assuntos,
faça listas de verificação úteis e compartilhe
com a família inteira. Fixe notas importantes
para mantê-las no topo.

Gerencie cronogramas.
Crie um calendário compartilhado nos
dispositivos de toda a família no app
Calendário. Mantenha todos em dia
com lembretes e use alertas como
se fossem um sinal virtual da escola.

#LearningWithApple
Obter mais suporte >

5 dicas para gerenciar
o tempo de uso
O Tempo de Uso tem recursos excelentes para ajudar a decidir
como os alunos usam o dispositivo, além da frequência de uso.
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#LearningWithApple
Obter mais suporte >

5 maneiras de aumentar
a produtividade
Todos os alunos podem se beneficiar de recursos integrados
de acessibilidade que enriquecem a experiência de aprendizagem
e aumentam a produtividade.

Toque em ação .
Simplifique o acesso a menus, controles e funções usando AssistiveTouch. A função de um
toque ajuda em condições de habilidades motoras limitadas, e o menu personalizado inclui
recursos que você mais usa — como Multitarefa e Captura de Tela. Seu aluno também
pode arrastar o botão do menu sob o texto para usá-lo como um guia enquanto lê.

Estimule a fluência em leitura.
Acompanhe a leitura do texto à medida que as palavras destacadas são lidas
em voz alta com os recursos Falar Seleção e Destacar Conteúdo. Isso pode
reforçar a interpretação de textos e ajudar seus alunos a revisar trabalhos.

Mantenha o foco em conteúdo online.
O Leitor do Safari remove anúncios, reduz distrações e permite que você ajuste
o tamanho do texto, o contraste e o estilo da fonte. Passando dois dedos para
baixo, o recurso "Falar Conteúdo da Tela" lê o conteúdo da página em voz alta.

Minimize distrações durante a aprendizagem.
O Acesso Guiado bloqueia o iPad em um app e permite que você controle
recursos e limites de tempo. Com um dedo, circule áreas na tela que você
não queira que respondam ao toque, como um link da web no Safari.

Expresse ideias e melhore a redação.
Apps como Pages, Keynote e Notas têm o recurso Ditado,
que pode ajudar a transmitir uma mensagem e desenvolver
habilidades de escrita sem que a mecânica entre em ação.
Toque na tecla de microfone no teclado do iPad ou escolha
Editar > Iniciar Ditado em um app para macOS.

#LearningWithApple
Obter mais suporte >

5 formas de contar histórias
Contar histórias é uma excelente maneira de expressar emoções
e manter contato com amigos e família.

Fale em voz alta.
Grave-se lendo um livro ou contando
a alguém como foi seu dia com o recurso
Gravações. Depois, compartilhe pelo
Mensagens ou Mail.

Criem uma história juntos.
Faça o esboço de uma história em slides
do Keynote e envie um link do documento
aos amigos para que eles adicionem fotos,
formas e muito mais. Exporte a história
como um vídeo e compartilhe-a.

Compartilhe álbuns de fotos.
Convide outras pessoas para acompanharem
suas aventuras ou rotina diária com os Álbuns
Compartilhados. Os amigos podem curtir suas
imagens e deixar comentários à medida que
as histórias são contadas.

Crie livros de imagens.
Escreva ou desenhe uma história em
um modelo de livro do Pages. Depois, narre
a história com o recurso Gravar Áudio para dar
vida a ela. Exporte o livro como um documento
EPUB e compartilhe-o com amigos.

Grave um vídeo.
Use o app Clips para narrar uma
aventura divertida com fotos e vídeos.
Com os cartazes, adesivos animados,
filtros e Títulos em Tempo Real,
você tem várias formas de
expressar suas emoções e ideias.

#LearningWithApple
Obter mais suporte >

Aprendizagem com
recursos da Apple
Saiba onde obter ajuda da Apple — quando você precisar.

Para todos
Suporte da Apple
• Confira vídeos com instruções sobre como configurar o iPad para adicionar recursos de acessibilidade. Explore nossos
vídeos no YouTube >
• Faça suas perguntas para o Suporte da Apple no Twitter. Entre em contato com @AppleSupport >
• Obtenha instruções passo a passo detalhadas e respostas das Comunidades de Suporte da Apple. Explore o site
de Suporte da Apple >

A família em primeiro lugar
• Obtenha as respostas necessárias sobre os assuntos mais importantes. Saiba como as ferramentas da Apple são
desenvolvidas para famílias >
• Explore atividades divertidas para crianças — e para a família inteira — usando recursos integrados do iPad e iPhone.
Baixe os PDFs em apple.co/creativityforkids >

Para educadores
30 dicas para poupar tempo para professores
Crie materiais interativos, grave a tela de suas aulas e registre ideias onde estiver. Mantenha a organização e o foco
em tarefas usando recursos integrados do iPad. Baixe o PDF em apple.co/tipsforteachers >

Apple Education Learning Series
Apresentada pela equipe Apple Education Leadership and Learning, esses vídeos são desenvolvidos para ajudar
educadores a usar recursos integrados do iPad e do Mac, não importa onde a aprendizagem esteja acontecendo.
Veja a coleção completa >

@AppleEDU no Twitter
Faça parte da conversa para aprender, compartilhar e se conectar com outros educadores.
• Siga @AppleEDU >
• Participe do #AppleEDUchat >

Para líderes de TI
A implementação fácil de aparelhos é essencial para preparar ambientes de aprendizagem, e tudo começa com o suporte
para líderes de TI.
• Saiba mais sobre o suporte para TI >
• Saiba mais sobre como preparar os dispositivos Apple da sua escola para aprendizagem remota >
• Explore nossos vídeos de IT Spotlight (Destaque em TI) da Apple Education Learning Series >
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