
Folha do Apple ID  
 

Na noite de orientação você terá que criar um (Apple ID) identificação da Apple para podermos preparar o 
iPad do seu filho/sua filha. Esta folha foi criada para ajudar você a planejar com antecedência a criação da 
Identificação (ID). Por favor traga esta folha na Noite de Orientação para ser usada como referência. Nós 
não iremos coletar esta folha.  

 
A ID da Apple é necessária para podermos preparar o iPad do do seu filho/sua filha, para fornecermos 
aplicativos e books e iCouds para serviços como fazer cópia de segurança. Complete todas as seções abaixo 
para te ajudar a criar o Apple ID. Detalhes adicionais do Apple ID podem ser encontrados no site:  
http://www.apple.com.education/it/education/appleid/ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
1. Escolha uma senha (Um que ele siga o relatório abaixo)  

 

 
 
 
 

___________________________________________________________________________________________ 
2. Selecione e responda uma pergunta de cada caixa abaixo. Circule a pergunta que você escolheu a escreva 
sua resposta do lado da pergunta. Essas respostas serão necessárias para reprogramar sua senha se você 
esquecer (Por favor cheque a letras da senha) 

3. Estudantes de 12 anos abaixo. Escreva o nome e telefone de contado de um de seus pais: 
     Número de telefone “Durante o Dia”                                 Endereço do e-mail 
     (__________) __________- _______________                                           _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pergunta de Segurança # 1 
Qual é o seu livro infantil favorito? 
Qual é o trabalho que você sonha em fazer? 
Qual era o modelo do seu primeiro carro? 
Qual era o seu cantor/cantora favorito no segundo grau escolar? 
Qual era o seu ator/atora de filme ou personagem na escola?  

 

 

Pergunta de Segurança # 2 
Qual era o nome do seu primeiro patrão? 
Em qual cidade seus pais se conheceram? 
Qual era o nome do seu primeiro bichinho de estimação? 
Qual é nome do seu melhor amigo/amiga do segundo grau escolar? 
Qual foi o primeiro filme que você assistiu no cinema? 
Qual foi a primeira coisa que você aprendeu a cozinhar? 
 

 
Pergunta de Segurança # 3 
Qual é o último nome da sua professora favorita da sua escola de primeiro grau? 
Aonde você foi na sua primeira viagem de avião? 
Qual é o nome da rua que você cresceu? 
Qual é o nome da primeira praia que você visitou? 
Qual foi o primeiro álbum de musica que você comprou? 
Qual é o nome do seu time favorito? 

 

http://www.apple.com.education/it/education/appleid/

