
(TEACHER)Appypie

https://www.appypie.com/

Ideias Práticas: 

Acessível para:

Preço: 

CRIAR APLICAÇÕES

Descrição:
Appypie é um criador de aplicações que
lhe permite construir aplicações em
poucos minutos, sem necessidade de
experiência de codificação. 

Existem várias opções de criação, e o
produto acabado pode ser carregado na
loja IOS ou Android. 

As aplicações concebidas a partir do
Appypie têm uma grande variedade de
utilitários para a gestão de classes. Desde
exercícios offline, atualizações em tempo
real, notas e pontuações, até feedback
direto e revisão. 

7 dias de teste gratuito, depois
um plano básico de 16
euros/mês

Grau de acessibilidade:

Fazer uma aplicação é muito fácil!  A
sua utilização requer um pouco de
prática. 

Criar um aplicativo para a sua sala de aula para interagir com ela. Isto pode dar um
sentido de pertença se a aplicação for especificamente concebida para os alunos. 
Adicione o seu próprio conteúdo ou material relacionado com a sua turma ou aulas. 

Alunos do ensino primário e
secundário em geral  

Alunos com fracas capacidades
de gestão do tempo,
Alunos com distúrbios de
atenção, tais como TDAH/ADD
Alunos com deficiências de
aprendizagem específicas(DAE)



Etapa 2.

COMO UTILIZAR?

Etapa 1.

 Etapa 3.

O Appypie é feito para ser intuitivo e fácil de usar. Não
requer qualquer experiência de codificação, nem
conhecimentos específicos sobre aplicações. 

Para começar, crie uma conta e adicione
o nome da sua aplicação, bem como a
finalidade da sua aplicação. 

Isto irá ajudar na seleção do layout. 

Por último, introduza os seus dados de
acesso criando uma conta, e selecione o
seu plano. 

Pode experimentar a aplicação durante
7 dias e depois o plano de base é de 16
euros por mês. 

Descarregue a aplicação no seu
telefone, e partilhe com os seus alunos!

https://www.appypie.com/

O passo seguinte é a etapa de
personalização. 
Selecione o suporte do seu dispositivo
(Android ou IOS) e, em seguida, a
disposição específica da sua aplicação. 

Tem várias escolhas quanto ao layout, os
temas, as fontes, os elementos de fundo
e muito mais. 


