
Guião de utilização da Khan Academy para pais 
 
Criar uma conta infantil 
 

Se já tem uma conta da Khan Academy 
Vá a  https://pt-pt.khanacademy.org/parent 
Clique em “Adicionar o meu filho”. 
 
Insira a data de nascimento do seu filho. 
 
A data de nascimento é necessária para definir as 
permissões da conta dele(a). As contas de alunos 
menores de 13 anos são administradas pelos pais para 
proteger a privacidade da criança. 

 

Se o seu filho tem menos de 13 anos 
Preencha as informações do seu filho (a conta será 
uma conta infantil restrita). 
 
Preencha o formulário. 
 
Clique em Seguinte para criar a conta. 

 



Se o seu filho tem um endereço de e-mail 
Pode enviar um convite para o seu filho criar a sua 
própria conta na Khan Academy ou pode optar por 
lhe criar uma conta. 

 

Se o seu filho não tem um endereço de e-mail (ou 
se optar por lhe criar uma conta) 
Verá o formulário ao lado. 
 
Preencha o formulário e clique em Seguinte. 

 

Mais de um filho 
Se tiver mais filhos, poderá criar mais contas 
clicando em Adicionar outro filho. 
 
Ou clique, quando quiser, em Adicionar o meu 
filho na página inicial do perfil de pai. 

 

 
   



Permitir outros tutores 
 

Primeiro, entre na sua conta (de pai) e clique no 
seu nome, no canto superior direito. 
 
Selecione Definições nesse menu. 
 
Desça até encontrar o campo Contas infantis. 
 
Clique no botão Definições ao lado do nome de 
utilizador do seu filho. 

 

 

Desça até Tutores. 
 
Ative a opção Permitir outros tutores. 

 
 
Editar as definições do seu filho 
 

Depois de fazer login na sua conta da Khan 
Academy, clique no seu nome, no canto superior 
direito. 
 
No menu aberto, clique em Perfil de pai. 
 
Selecione o seu filho e clique em Ver resumo e 
definições. 

O resumo da atividade do seu filho será 
apresentado. 
 
Clique em Ver definições. 



Noções básicas 
 
Nome de utilizador: o seu filho usa esse nome para 
aceder à Khan Academy. Esse também é o nome 
que aparece na sua página inicial de pai. 
 
Idioma principal: é nesse idioma que o seu filho vê 
o nosso conteúdo. 
 
Efeitos sonoros: defina se quer que o seu filho 
ouça os sons de comemoração quando fizer 
alguma conquista. 
 
Palavra-passe: altere a palavra-passe do seu filho.  
 
Tutores: defina se o seu filho poderá adicionar 
outros tutores. 
 
Acessibilidade: defina algumas funcionalidades 
disponíveis para alunos com baixa visão. 
 
Apagar conta: esta opção apaga 
permanentemente a conta do seu filho. 

 

 


