Projetando o futuro das escolas
Na Apple, acreditamos que essa excelente tecnologia disponível para muitas pessoas pode mudar o mundo.
E isso começa com a capacitação de cada aluno com excelentes experiências de aprendizagem que são
conectadas, colaborativas, criativas e pessoais. Vemos esses princípios atualmente no mundo, no lugar de
trabalho e nas escolas mais inovadoras. Os princípios podem servir de base para você reimaginar sua escola.
Ao longo dos últimos meses, falamos com líderes de ensino que usam produtos Apple integralmente em suas
comunidades de ensino para descobrir o que os ajudou na aprendizagem em casa e como estão se planejando
para o futuro. Seja o ensino em casa, no campus ou em ambos, este guia pode ajudar. Você já deve ter feito um
progresso significativo em algumas áreas, enquanto outras precisam de atenção e desenvolvimento. À medida
que fizer ajustes ao longo do caminho, use este guia como referência com sua equipe de liderança. Ele contém
o melhor de todos os comentários que recebemos e apresenta ideias e recursos para ajudar você.
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A equipe de liderança é responsável por remodelar as escolas para
atender às constantes mudanças que estão ocorrendo. Pode ser
necessário evoluir no que diz respeito ao conhecimento e à experiência
de sua equipe para atender a novas prioridades, além das maneiras pelas
quais vocês trabalham juntos. Por exemplo, o diretor de serviços de
transporte pode ter uma função mais significativa se os ônibus escolares
puderem ser usados para suporte técnico, entrega de refeições e pontos
de acesso sem fio, além de apenas buscar e levar os alunos para a escola.

Qualquer grande mudança em uma organização revela preparação
e áreas para crescimento. Líderes se concentram no desenvolvimento
de capacidade da equipe e recursos para garantir que as mudanças
sejam sustentáveis. Avaliar áreas que precisam de desenvolvimento
e atuais lacunas ajuda você a auxiliar o corpo docente e funcionários
e a realocar recursos.

Ajude na evolução de sua equipe. Use o widget Monte sua equipe
de inovação na seção "Equipe" do livro Elementos de Liderança
para escolher e atribuir funções à sua equipe de inovadores.
Defina práticas de colaboração digital. Depois de determinar
qual plataforma digital sua equipe usará como um espaço de
trabalho virtual, acordar o processo e quaisquer novas normas
para gravação, criação e alteração de trabalho compartilhado.
O Numbers é um excelente recurso para compartilhar uma
planilha de gerenciamento central de projetos que as equipes
podem acessar do iPhone, iPad ou Mac ou com um link na web
em um PC. Além disso, uma lista compartilhada de Lembretes
é uma maneira útil de manter todos na tarefa.
Defina processos de comunicação. Quando os integrantes da
equipe trabalham de maneira integrada entre a escola e a casa, e
conexões pessoais são reduzidas, a comunicação digital se torna
cada vez mais importante para reunir grupos. Chegue a um acordo
sobre quais maneiras funcionam melhor para sua equipe se
comunicar em relação a diferentes tópicos — quando fizer sentido
usar mensagens, videoconferência, FaceTime em Grupo ou e-mail
para que se mantenham conectados e informados.

Identifique áreas de crescimento do corpo docente. Envie um
e-mail para apls@apple.com para a pesquisa sobre as tecnologias
de didática para ajudar você a criar metas de desenvolvimento
profissional e desenvolver oportunidades para aprofundar ainda
mais a aprendizagem de alunos.
Motive professores a desenvolver habilidades e descobrir ideias
de ensino. Agende um horário para que os professores explorem
o Apple Teacher Learning Center. Defina metas abrangentes para
o corpo docente desenvolver habilidades e conquistar medalhas,
e incentive os professores a descobrir ideias de ensino com a Apple.
Conheça ferramentas que auxiliam na aprendizagem remota.
Assista aos vídeos da Apple Education Learning Series
e participe de conferências virtuais para ajudar professores
a usar recursos integrados de produtos Apple não importa
onde a aprendizagem ocorra.
Estabeleça uma equipe exclusiva para suporte. Contrate um
Apple Professional Learning Specialist para obter orientações
personalizadas para sua equipe de liderança e professores.

Reimagine a aprendizagem e o ensino
A futuro da aprendizagem é conectado, colaborativo, criativo e pessoal,
e a tecnologia exerce uma parte importante em tornar uma excelente
aprendizagem possível e relevante para as vidas de alunos e para o
mundo. As experiências desenvolvidas em torno desses princípios
envolvem e capacitam alunos, em casa e no campus. As escolas devem
oferecer aos professores ideias para motivar e ajudar alunos de novas
maneiras, e proporcionam às famílias recursos para auxiliar na
aprendizagem em casa.
Conecte alunos a conteúdos de qualidade. Explore a App Store
para encontrar diversos conteúdos de alta qualidade em vários
formatos, como realidade aumentada. Os professores podem
usar o app Projeto Escolar para atribuir atividades em uma ampla
variedade de apps e acompanhar o progresso dos alunos.
Transforme colaboração em aprendizagem. Dê aos alunos
oportunidades para trabalho em equipe com um fim em comum.
Eles podem colaborar no Pages, Numbers e Keynote para criar
trabalhos significativos que façam a diferença em suas
comunidades e o mundo.
Use a criatividade para impulsionar o engajamento dos alunos.
Apps integrados de criação como Keynote e Clips podem
impulsionar a imaginação de alunos, além de proporcionar
ferramentas para aprendizagem por meio de questionamento
e descoberta.
Crie aulas que tornem a aprendizagem pessoal. Use os recursos
de Criatividade para todos e Ensino de programação para oferecer
aos alunos oportunidades para que assumam suas responsabilidades
e desenvolvam seu próprio caminho. Aproveite ao máximo
os recursos de acessibilidade do iPad e Mac para estruturar,
ampliar e diferenciar a aprendizagem de todos os alunos.
Defina seu fluxo de trabalho digital. Os professores podem usar
o app Projeto Escolar para atribuir atividades no app e acompanhar
o progresso dos alunos. O iPad e o Mac funcionam muito bem com
Google G-Suite, Microsoft 365 e outras plataformas que você já
deve estar usando.
Inclua as famílias na aprendizagem. Compartilhe 30 atividades
criativas para crianças e Guias rápidos do Aprendizagem com a Apple
para ajudar as famílias a manter suas crianças criativas e produtivas
em casa.

Gerencie a tecnologia
No mundo de hoje, a tecnologia deve ser a base de qualquer escola.
Ela oferece continuidade no ensino e na aprendizagem em vários
ambientes e condições, além de consolidar a base de seu programa.
Disponibilize dispositivos para alunos e professores. Use o
Apple School Manager para implementar e gerenciar facilmente
iPad e Mac, onde quer que os alunos estejam estudando.

Configure dispositivos para aprendizagem remota. Sua equipe
de TI pode usar a página Como preparar os dispositivos Apple da
sua escola para aprendizagem remota para saber como configurar
o iPad e o Mac.
Ofereça suporte e gerencie a tecnologia. Visualize a página de
Suporte da Apple à área de educação e assista aos Webcasts de
ferramentas de ensino para obter suporte contínuo.

Envolva a comunidade
Manter a comunidade engajada é uma parte essencial de seu trabalho,
especialmente durante períodos de mudanças. Esse momento na
história da educação é significativo, pois muito poucas pessoas têm
experiência ou insight sobre o que acontecerá daqui para a frente em
relação às escolas. À medida que você se planeja para o futuro e se
adapta a mudanças, a comunicação clara se torna mais importante
do que nunca. Crie um fluxo estável de comunicação para atualizar
a comunidade e para que eles também possam dar sua a opinião.
Crie um plano de comunicação. Use o Communication Kit
(Kit de comunicação) para compartilhar com a comunidade
a visão e os planos do futuro de sua escola.
Defina um cronograma. Crie um calendário editorial no Numbers
para planejar e definir uma frequência estável para essa comunicação.
Crie uma versão preliminar de sua mensagem. Use os apps
Clips, iMovie e Keynote para criar histórias que envolvam os
principais interessados e celebrar o trabalho que seus professores
e alunos fazem.

Planeje a expansão
Temos visto que quando as escolas estabelecem culturas de
inovação contínua, elas têm sistemas para identificar o que está
funcionando, o que não está e o que pode ser melhorado para
ajudar no crescimento das escolas. À medida que você reimagina
sua escola e implementa as mudanças, é essencial identificar metas
claras e como avaliará o progresso.
Ajude seus professores a inovar. Use o livro Pesquisa para
Educadores para oferecer aos professores maneiras de avaliar
a eficácia de novas práticas.
Avalie como a tecnologia está sendo usada. Documente práticas
para ajudar a definir as expectativas de ensino e metas usando
a Ferramenta de Panorama Escolar em Inovação nas Escolas.
Avalie a aprendizagem dos alunos. Use Tools for Formative
Assessment para ver como usar apps para iPad para conduzir
uma avaliação formal e ajudar na prática em sala de aula.
Peça que os alunos criem portfólios digitais. Use os portfólios
digitais criados em apps como Pages e Clips para avaliar
a compreensão e o progresso dos alunos.

É um momento importante para ser um líder na área de educação, e a oportunidade de fazer a diferença em sua escola nunca foi tão grandiosa.
Os professores podem reimaginar a maneira como criam experiências para engaje os alunos. Famílias podem ajudar e crescer a partir de conexões
escolares. E sua equipe Apple Educação está aqui para ajudar. Estamos trabalhando diretamente com líderes, professores, organizações governamentais,
empresas e famílias para aproveitar ao máximo a tecnologia Apple para auxiliar as escolas a seguir adiante. E, não importa como o futuro das escolas
mude, o compromisso da Apple em desenvolver e criar tecnologia para ajudar e inspirar educadores e alunos permanece um valor fundamental, como
tem sido há mais de 40 anos. Contamos com você para criar escolas que não se adaptem apenas a um futuro, mas também o moldem.

Para saber mais, acesse apple.com/education/k12 ou ligue para 1-800-800-2775 (nos EUA)
para entrar em contato com sua equipe Apple Educação.
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