
Caros pais e professores, 
 
Com o encerramento das escolas em Portugal como plano de 
contingência do coronavírus (COVID-19), sabemos que muitos alunos 
querem continuar a aprender. 
 
Como pais e professores, sabemos que vivemos momentos de alguma 
incerteza sobre a nossa saúde e segurança. 
 
Queremos fazer tudo o que pudermos para vos ajudar. 
  
Somos uma organização sem fins lucrativos com recursos educativos 
gratuitos.  
 
Aqui está um resumo do que criámos para si: 
 
 
Pais 

● Guiões para pais, na página da Fundação Altice. 
● Webinars para pais, em inglês, na Quinta-feira, 19 de março, às 

01:00 de Lisboa. (20:00 de Nova Iorque, de quarta-feira). A 
sessão será gravada para quem não poder assistir em direto. 

 
Professores 
 

● Guiões para professores  
● Assista a webinar para professores, em inglês, para saber mais 

sobre a Khan Academy 

 
 

https://fundacao.telecom.pt/Site/Pagina.aspx?PageId=1974
https://register.gotowebinar.com/register/6795534219960538123
https://fundacao.telecom.pt/Site/Pagina.aspx?PageId=2073
https://www.youtube.com/watch?v=9xg0picYJ3o&feature=youtu.be


 
Khan Academy é um recurso gratuito para alunos, 
professores e pais. 
 
O que é a Khan Academy? Oferecemos exercícios, questionários para 
que os alunos possam praticar e dominar competências, além de vídeos 
para ajudar os alunos a aprender ou rever a matéria. 
 

● A Khan Academy oferece conteúdos em português europeu, de 
matemática, Física, Química e Biologia. No caso da Matemática, 
organizados por anos letivos de Portugal. 

● Os alunos podem praticar competências com exercícios, 
questionários e desafios de domínio e obter feedback imediato. 

● A versão original da Khan Academy é em inglês, e disponibiliza 
muito mais conteúdos neste idioma. Está disponível em 40 
idiomas. 

● Os alunos sem computador podem aceder aos conteúdos através 
da app Khan Academy para telemóveis e tablets. 

 
 
 
Os professores têm acesso a ferramentas e relatórios 
criados especificamente para eles. 
 

● Os professores podem facilmente atribuir aos alunos um exercício, 
um tema ou um assunto inteiro. 

● Os professores podem acompanhar facilmente o progresso dos 
seus alunos com os nossos relatórios. 

 
 
 
 
 

https://pt-pt.khanacademy.org/
https://khanacademy.zendesk.com/hc/en-us/articles/226457308-Is-Khan-Academy-available-in-other-languages-
https://khanacademy.zendesk.com/hc/en-us/articles/226457308-Is-Khan-Academy-available-in-other-languages-


Recursos para escolas e professores: Como usar a Khan 
Academy? 
 
Temos vários recursos, incluindo um Guia passo a passo de 
boas-vindas e uma série de vídeos online com professores a 
demonstrar como usar a Khan Academy para atribuir vídeos, praticar 
competências e acompanhar o progresso dos alunos. Todos esses 
recursos estão disponíveis no Teacher Essentials. Os professores 
também podem participar do grupo #TeachWithKhan no Facebook. 
 
Mais sobre como começar (conteúdos em inglês): 

1. Crie contas gratuitas na nossa página inicial. 
2. Faça um tour pelo nosso conteúdo. 
3. Veja os nossos recursos para professores e pais. Aprenda como 

atribuir facilmente conteúdos aos seus alunos. 

 
Mais perguntas?  
Entre em contacto connosco: khanacademy@telecom.pt 
  

https://www.khanacademy.org/resources/teacher-essentials
https://www.facebook.com/groups/teachwithkhan/
https://www.khanacademy.org/
https://www.khanacademy.org/resources/teacher-essentials/our-content/v/overview-of-khan-academy-content
https://www.khanacademy.org/resources/teacher-essentials
https://www.khanacademy.org/resources/parents-mentors-1
https://www.khanacademy.org/resources/teacher-essentials/product-tour-videos/v/how-to-use-course-mastery-on-khan-academy-2019


Khan Academy Kids para crianças (em inglês) 
 
Se tem um filho com idade entre os dois e os sete anos, recomendamos 
a nossa app gratuita Khan Academy Kids.  
Para além de desenvolver as competências iniciais de alfabetização, 
leitura, escrita e matemática, a app incentiva a criatividade e desenvolve 
competência socioemocionais.  
É totalmente gratuita, sem anúncios e sem compras. A Khan Academy 
Kids está disponível no iTunes, Google Play e Amazon App Store. 
 
 
 
A Khan Academy é uma organização sem fins lucrativos. 
 
A nossa missão é fornecer uma educação gratuita, de grande qualidade, 
a qualquer pessoa, em qualquer lugar. Estamos atentos ao impacto do 
COVID-19 e estamos aqui para ajudar as comunidades educativas com 
na progressão da aprendizagem.  
Nos próximos dias e semanas, volte a esta página porque estamos a 
atualizar os nossos recursos para si. 
 
 
 
Obrigado, 
A equipa da Khan Academy 
 
 
 

https://learn.khanacademy.org/khan-academy-kids/

