
Conectada 
A aprendizagem 
conectada é muito mais do 
que apenas acesso básico 
à Internet e dispositivos. 
Quando a tecnologia é 
usada em seu potencial 
máximo, ela pode oferecer 
para os alunos um 
conteúdo de qualidade, 
novas maneiras de 
acessá-lo e ferramentas 
que o tornam relevante 
para seu mundo. 
A tecnologia permite que 
os alunos se conectem e 
interajam com o conteúdo 
de maneiras que antes não 
eram possíveis. 

Colaborativa 
A aprendizagem 
colaborativa vai além 
de documentos online 
compartilhados e 
videoconferências. 
A tecnologia também 
pode melhorar a vida 
das pessoas que criam 
e trabalham juntas com 
um objetivo em comum, 
permitindo mais 
oportunidades para 
formar relacionamentos 
e contribuir com seus 
talentos únicos para um 
trabalho significativo. 

Criativa 
A aprendizagem criativa 
não precisa se limitar 
a projetos de arte ou 
multimídia. A tecnologia 
pode ser essencial para 
a criatividade em todos 
os assuntos, atuando 
como uma extensão 
da forma como os alunos 
exploram o mundo, 
resolvem problemas difíceis 
e criam. Uma melhor 
tecnologia permite que os 
alunos desenvolvam ideias 
originais e habilidades 
de pensamento crítico 
e descubram seu potencial. 

Pessoal 
A aprendizagem pessoal 
com tecnologia não se 
limita a software adaptativo. 
Em seu potencial máximo, 
a tecnologia permite que 
todos os alunos assumam 
a responsabilidade pela 
aprendizagem e 
demonstrem domínio dela. 
Os alunos podem usar 
tecnologias assistivas 
para progredir no seu 
próprio ritmo e construir 
um caminho de 
aprendizagem pessoal.

Visão da Apple para a Aprendizagem  
Quando você investe em tecnologia Apple, está proporcionando à sua comunidade um 
ecossistema poderoso de aprendizagem, um ecossistema que é inspirado por mais 
de 40 anos de experiência trabalhando com educadores e apoiando pesquisas sobre 
o impacto da tecnologia no aprendizagem.1 Oferecemos produtos, serviços e suporte 
para permitir uma aprendizagem conectada, colaborativa, criativa e pessoal para todos, 
não importa como eles aprenderão, onde eles aprendam ou o que eles amam fazer.  

O iPad permite que estudantes e professores diversifiquem a maneira como pensam e criam. 
Ele é a ferramenta certa, na hora certa, seja quando você precisa de uma calculadora, 
um processador de texto ou um estúdio de produção completo. Confira algumas ideias 
para aproveitar ao máximo seu iPad, com base nos quatro princípios de design da visão 
da Apple para a aprendizagem. 
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Conectada 
O iPad permite o acesso equitativo a conteúdo de qualidade a qualquer hora, 
em qualquer lugar.

Acesso equitativo. Conecte-se à internet 
a qualquer hora e em qualquer lugar 
usando o iPad com celular. Saiba mais 
sobre o iPad com LTE.

Acessibilidade inovadora. Ative os 
recursos integrados para deixar o conteúdo 
mais acessível. Descubra como a 
tecnologia Apple dá autonomia a todos.

Navegação com foco. Use o 
Leitor do Safari para se concentrar no 
conteúdo e não nos anúncios quando 
você estiver navegando na web. Saiba 
como fazer uma leitura sem anúncios 
nem complicações.

Serviços na nuvem. Conecte-se, organize 
e compartilhe conteúdo com os serviços 
de armazenamento na nuvem usando 
o app Arquivos. Saiba mais sobre 
o Arquivos no iPad.

Apps integrados. Acesse os apps versáteis 
da Apple como o Pages para transformar 
tarefas e o GarageBand para fazer a lição 
de casa brilhar e você nem precisa estar 
conectado com a Internet. Saiba mais 
sobre os apps integrados do iPad.

Conteúdo de qualidade. Encontre o app 
perfeito para as necessidades dos seus 
alunos. Visite a App Store para navegar 
por uma grande variedade de apps 
educacionais de qualidade.

Notas que guardam tudo. Capture conteúdo 
em diversos formatos com o app Notas. Você 
poderá até digitalizar documentos. Veja como 
é fácil usar o scanner de documentos.

Contexto envolvente. Use a realidade 
aumentada para ir além da tela 
e experimentar o conteúdo de novas 
maneiras. Baixe ideias de aulas para 
usar a realidade aumentada no iPad.

Acesso seguro ao conteúdo. As escolas 
podem proteger os dispositivos e garantir 
o uso responsável. Para dispositivos pessoais, 
as famílias podem monitorar e gerenciar o uso 
do iPad em casa.2 Explore os recursos que 
ajudam a garantir que as crianças usem o iPad 
de forma responsável. 
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https://apple.co/ARLessons_BR
https://www.apple.com/br/app-store/
https://support.apple.com/pt-br/guide/ipad/ipad0669fc3c/ipados
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https://www.apple.com/br/families/
https://youtu.be/6NT2PqFbOhE
https://www.apple.com/br/education/k12/products/#built-in-apps
https://www.apple.com/br/ipad/cellular/


Colaborativa 
O iPad permite que as equipes trabalhem em conjunto para um objetivo comum.

Lembretes compartilhados. Ajude a manter 
o foco de todos na tarefa durante o trabalho 
em grupo. Veja como usar o app Lembretes 
para compartilhar listas e definir notificações.

FaceTime em Grupo. Colabore 
pessoalmente com até 32 outras pessoas 
em qualquer dispositivo Apple. Saiba como 
configurar o FaceTime em Grupo com seus 
professores e funcionários.

Colaboração com o Projeto Escolar. 
Este poderoso app para iPad permite que 
alunos e professores compartilhem materiais 
e trabalhem juntos em tempo real. Saiba 
mais sobre o Projeto Escolar.

Notas compartilhadas. Trabalhe em conjunto 
no app Notas compartilhando um pensamento 
rápido, criando listas de verificação ou 
esboçando ideias. Veja como é fácil colaborar 
com o app Notas.

Produtividade em equipe. Colabore 
tranquilamente com as ferramentas que 
talvez você já esteja usando. Saiba como 
tirar proveito dos apps da Microsoft 
e Google no iPad.

Compartilhamento do AirDrop. Compartilhe 
o trabalho de forma rápida e fácil com 
qualquer dispositivo Apple por perto. Saiba 
como usar o AirDrop no iPad.

Colaboração no iWork. Usando os 
poderosos aplicativos da Apple, como o 
Keynote, o Numbers e o Pages, os alunos 
podem criar de forma colaborativa. Explore 
as colaborações em tempo real no iPad.

Demonstrações de apps. Celebre 
a criatividade dos alunos em uma 
demonstração colaborativa de apps.  
Baixe o guia para começar.

Ecossistema da Apple. Dispositivos e apps 
que funcionam juntos e perfeitamente. Isso 
permite que os alunos possam capturar um 
vídeo no iPhone, criar um filme com o iMovie 
no iPad e adicionar efeitos avançados com o 
Final Cut Pro no Mac. 
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https://apps.apple.com/story/id1449663380
http://apple.co/googleapps
https://www.youtube.com/watch?v=L89lycvklEE
https://www.apple.com/br/education/docs/getting-started-with-schoolwork.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PB1Ykvp4MOc
https://www.youtube.com/watch?v=PB1Ykvp4MOc
https://video.ibm.com/playlist/627711/video/126467241
http://apple.co/developinswiftappshowcaseguide_BR
https://support.apple.com/pt-br/HT204144
https://www.apple.com/br/final-cut-pro/resources/ecosystem/
https://www.apple.com/br/final-cut-pro/resources/ecosystem/
https://www.apple.com/br/final-cut-pro/resources/ecosystem/
https://youtu.be/4s1vNywzw-Q


Criativa 
O iPad oferece suporte à aprendizagem em todos os assuntos pela descoberta, 
investigação e criação.

Apps que estimulam a criatividade. 
Explore e expresse ideias de inúmeras 
formas com os apps integrados da Apple. 
Veja como os apps integrados permitem 
que alunos e professores comecem a criar 
de forma imediata e inovadora.

Apple Pencil. Faça anotações, desenhos e 
explore diversas formas de expressar suas 
ideias. Veja como é possível criar notas 
escritas à mão com o Apple Pencil e o iPad.

GIFs com o Keynote. Faça seus próprios 
GIFs para tutoriais rápidos, pontos de partida 
divertidos e apresentações que se destacam. 
Veja como é fácil criar um GIF animado.

Ferramentas de criação de realidade 
aumentada. Crie experiências interativas 
de realidade aumentada com o iPad. 
Veja como o Reality Composer facilita a 
construção, o teste, o ajuste e a simulação 
de realidade aumentada.

Marcação e captura de tela. Faça uma 
captura de qualquer tela no seu iPad e 
dê seu toque criativo. Aprenda a usar as 
Marcações para adicionar texto, desenhos, 
formas e muito mais.

Gravação de tela. Crie uma aula, explique 
um problema ou compartilhe seu trabalho. 
Saiba como gravar sua tela no iPad.

Projetos criativos para alunos. Explore as 
atividades que usam os recursos integrados 
do iPad em Criatividade para Crianças.

Resultados promovidos pela criatividade. 
Saiba mais sobre o impacto positivo do uso 
da tecnologia para promover a criatividade 
na aprendizagem com o estudo Criatividade 
na aprendizagem da Gallup.

Produção de filmes com o app Clips. 
Capture momentos e conte histórias usando 
Memojis e efeitos criativos. Descubra tudo 
o que você pode fazer com o Clips.
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http://apple.co/creativityinlearning_BR
http://apple.co/creativityinlearning_BR
https://www.youtube.com/watch?v=PHGIRRskzzE
https://www.youtube.com/watch?v=9_qCDnrTIUw
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https://www.apple.com/br/clips/
https://youtu.be/-Voy5yfZm6Y
https://www.youtube.com/watch?v=dnln8A0R5go
https://www.youtube.com/watch?v=dnln8A0R5go
http://apple.co/creativityforkids_BR
https://support.apple.com/pt-br/guide/keynote-ipad/tan30ff1f63c/ipados


Pessoal 
O iPad permite que os alunos desenvolvam seus próprios caminhos 
de aprendizagem.

Ferramentas de aprendizagem assistiva. 
Personalize o iPad para ajudar a forma 
como você aprende, explora, pensa e cria. 
Ative os recursos de acessibilidade para 
personalizar a experiência de aprendizagem.

Apps para educação. Encontre apps para 
capacitar todos os alunos na App Store. 
Explore milhares de apps criados 
especificamente para a aprendizagem.

Split View. Trabalhe em dois apps ao 
mesmo tempo. Assim, você pode fazer 
anotações enquanto assiste a um vídeo ou 
escrever um e-mail enquanto desenvolve 
algo novo. Saiba como ser multitarefa com 
o Split View no iPad.

Orientação em sala de aula. Ajude os alunos 
a trabalhar de forma independente enquanto 
garante suporte contínuo com o app 
Sala de Aula. Saiba como orientar a 
aprendizagem dos estudantes com o app 
Sala de Aula.

Informações com o Projeto Escolar. Veja 
o progresso dos alunos nos apps e indique 
sugestões personalizadas para seus 
caminhos de aprendizagem. Saiba como 
entender a aprendizagem dos alunos com 
o Projeto Escolar. 

Fluxos de trabalho pessoais. Personalize 
e simplifique os fluxos de trabalho de 
ensino no iPad. Explore as 30 dicas para 
ajudar a poupar tempo e tornar mais fácil 
o ensino com o iPad.

Texto que fala. Os recursos Falar Seleção 
e Falar Conteúdo da Tela ajudam na leitura 
e compreensão, permitindo que os alunos 
ouçam o texto. Veja como é fácil fazer o iPad 
ler em voz alta.

Professores qualificados. A Apple 
ajuda os professores em seus caminhos 
de aprendizagem para que eles também 
possam ajudar os alunos nos deles. 
Aprenda no seu ritmo no 
Apple Teacher Learning Center.
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https://www.youtube.com/watch?v=ZjfqGIKEig8
https://www.youtube.com/watch?v=ZjfqGIKEig8
https://video.ibm.com/playlist/627711/video/127553348
https://youtu.be/OT9SlVYd_F0
https://youtu.be/OT9SlVYd_F0
http://apple.co/tipsforteachers_BR
https://support.apple.com/pt-br/guide/classroom/welcome/ipados
https://support.apple.com/pt-br/guide/classroom/welcome/ipados
https://support.apple.com/pt-br/guide/classroom/welcome/ipados
https://appleteacher.apple.com
https://apps.apple.com/br/genre/ios-education/id6017
https://www.apple.com/br/accessibility/cognitive/


Mais recursos de aprendizagem 

O compromisso da Apple com a educação vai além de tecnologia intuitiva. 

Cursos e recursos de aprendizagem gratuitos. Para ajudar professores e alunos com a aprendizagem conectada, 
colaborativa, criativa e pessoal, oferecemos cursos gratuitos dedicados à expressão criativa e programação. Os cursos 
Criatividade para Todos, Programação para Todos e Desenvolva em Swift usam o potencial máximo da tecnologia 
Apple, trazendo conteúdo interessante e oportunidades para que os alunos trabalhem juntos para um objetivo comum. 
Os alunos desenvolvem habilidades com descobertas e pesquisas. Com o curso Criatividade para Todos, os alunos 
aprendem a pensar, expressar ideias e enfrentar desafios com desenhos, vídeos, fotografias e músicas. E com nossos 
recursos de programação, os alunos aprendem novas formas de pensar e concretizar ideias. 

Aprendizagem profissional com a Apple. Disponibilizamos diversas experiências para ajudar professores 
e administradores na implementação, gerenciamento e ensino com produtos Apple.  

• Os professores podem começar com recursos gratuitos no Apple Teacher Learning Center para ter ideias e ganhar 
o reconhecimento como Apple Teacher.  

• Os vídeos, conferências virtuais e treinamentos gratuitos da Apple Education Learning Series complementam nossas 
ofertas gratuitas sob demanda e em sincronia para ajudar os professores a aproveitar ao máximo a tecnologia Apple 
para a aprendizagem remota e no campus.  

• As escolas podem envolver os Especialistas do Apple Professional Learning para garantir suporte personalizado 
para professores e coaching executivo para sua equipe de liderança.  

• Para os líderes, a Apple Education Leadership Series oferece estratégias para ajudar na liderança de uma iniciativa 
de sucesso.  

• Para ver como as escolas e os educadores inovadores estão usando a tecnologia Apple, saiba mais sobre os programas 
Apple Distinguished School e Apple Distinguished Educator.  

• Para sua equipe de TI, o Guia de Implementação para Educação apresenta as práticas recomendadas para o uso 
e gerenciamento dos dispositivos Apple. Nosso workshop de implementação para ensino e aprendizagem e nossos 
engenheiros de sistemas também podem ajudar você no desenvolvimento das melhores estratégias de implementação 
e gerenciamento para sua escola. 

Para encontrar mais informações sobre todas as oportunidades de aprendizagem profissional disponíveis para você, 
entre em contato com a equipe Apple Educação, envie um e-mail para edu_br@apple.com. 

1. Apple Classrooms of Tomorrow 1990, Apple Classrooms of Tomorrow—Today 2008, SRI “The Apple and ConnectED Initiative” 2018, Gallup “Creativity in Learning” 2019.  
2. Os dispositivos devem ser pessoais ou não gerenciados.  
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