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É professor bibliotecário?
Como professor bibliotecário pode ajudar os seus alunos a utilizarem a Khan Academy!
Esta é uma plataforma totalmente gratuita que disponibiliza conteúdos de matemática e que pode ser utilizada por alunos, 
professores e pais.

A plataforma Khan Academy está disponível em pt-pt.khanacademy.org

Este guião pretende dar-lhe a conhecer como ajudar os alunos a:
 Criar a sua conta de aluno na plataforma;
 Encontrar os conteúdos que pretendem.

A Khan Academy na Biblioteca



Como criar a conta de aluno



Diga ao aluno para selecionar a opção “Criar conta” e indicar a data de nascimento:

Como criar a conta de aluno



Se o aluno tiver menos de 13 anos, deve escolher a opção “Cria uma conta
escolhendo o nome de utilizador”.

Como criar a conta de aluno

Deve indicar o endereço de e-mail do pai
e definir um nome de utilizador e uma
palavra-passe. O pai tem 7 dias úteis para
validar a criação da conta.



Se o aluno tiver mais de 13 anos, pode registar-se com o Gmail,
Facebook ou criar a conta com outro e-mail:

Caso não tenha entrado com o Facebook ou
Gmail, deve inserir o nome, e-mail e palavra-
passe e clicar em “Criar conta”.

Como criar a conta de aluno



Como encontrar os conteúdos que pretende



Os conteúdos disponíveis podem ser encontrados na plataforma da Khan Academy (KA) (por exploração autónoma ou através 
de atribuições do professor),  ou no site da Fundação PT (onde os conteúdos estão organizados por anos de escolaridade).

Na plataforma da KA – Exploração autónoma:

Como encontrar os conteúdos que pretende

Em “Assuntos” o aluno pode escolher uma
das opções disponíveis e procurar o conteúdo
que pretende.

No símbolo da lupa, o aluno deve escrever o conteúdo que pretende 
encontrar (no exemplo “adição”) e carregar na tecla “enter” para que 
sejam mostrados todos os recursos disponíveis.



Na plataforma da KA – Atribuições do professor:

Para além da exploração autónoma, o aluno pode receber atribuições por parte do seu professor (vídeos que deve 
visualizar, exercícios ou questionários para resolver ou artigos para ler).

O professor bibliotecário pode lembrar o aluno para verificar se tem atribuições para fazer. O aluno encontra as 
atribuições na sua página inicial ou no separador “Atribuições”.

Como encontrar os conteúdos que pretende



No site da Fundação PT:

No separador Khan Academy (http://www.fundacao.telecom.pt/Home/Educa%C3%A7%C3%A3o/KhanAcademy.aspx)
selecione o menu “Aprender” e depois clique em “Diretório de conteúdos”. Selecione o ficheiro de excel que 
considere mais adequado:

 Conteúdos programáticos de matemática por ano de escolaridade;
 Vídeos por disciplina e ano de escolaridade.

Como encontrar os conteúdos que pretende

http://www.fundacao.telecom.pt/Home/Educa%C3%A7%C3%A3o/KhanAcademy.aspx


Como obter mais informação



Está disponível mais informação no site da Fundação Portugal Telecom (http://www.fundacao.telecom.pt/). Aqui encontra uma 
série de guiões rápidos que podem ajudá-lo a utilizar a Khan Academy:

Guiões rápidos para alunos: 
http://www.fundacao.telecom.pt/Home/KhanAcademy/KhanAcademyAprender/KhanAcademyAprGR.aspx

Guiões rápidos para professores: 
http://www.fundacao.telecom.pt/Home/KhanAcademy/KhanAcademyEnsinar/KhanAcademyEnsGR.aspx

Guiões rápidos para pais: 
http://www.fundacao.telecom.pt/Home/KhanAcademy/KhanAcademyAcompanhar/KhanAcademyAcmpGR.aspx

Se tiver alguma dúvida ou sugestão, entre em contacto connosco através de:

E-mail: claudia-s-ventura@telecom.pt
Telemóvel: 968 584 071 

Como obter mais informação
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