Curso: Encontros sobre a Plataforma Khan Academy
Carga horária: 20 horas (6hs - encontros virtuais e 14hs - atividades e estudos
orientados).
Docentes: André Luiz de Oliveira, Karina de Oliveira Ramos e Ronaldo Guimarães
Costa
Público-alvo:
Professores, coordenadores, monitores e gestores do 4º e 9º anos do Ensino
Fundamental de qualquer disciplina/conteúdo (lembrando que até o presente momento
a plataforma apresenta somente conteúdos de Matemática, Ciências e Língua
Portuguesa alinhados à BNCC).
Ementa:
Aliada à proposta do Meta Educação, os encontros sobre a Khan Academy pretendem
levar aos interessados a utilização com intencionalidade pedagógica da plataforma
Khan Academy, especialmente em Matemática, Língua Portuguesa e Ciências. A
plataforma Khan é uma organização sem fins lucrativos que possui como objetivo o uso
de recursos tecnológicos aplicados à educação de forma gratuita, adaptativa e
gamificada.
A plataforma Khan está ligada intrinsecamente ao GoogleClassroom sendo possível
importar as turmas e recomendar atividades pedagógicas fazendo uso de seus
relatórios, bem como o acompanhamento do desempenho dos estudantes.
Conteúdo programático:
- 1° Encontro:
Introdução a plataforma Khan Academy. Princípios de Gamificação. Engajamento.
Currículo alinhado à BNCC. Cadastro de alunos e formação de turmas. Menus
principais e perfis de estudantes, professores e pais.
- 2° Encontro:
Recomendações de conteúdos, atividades, vídeos e artigos. Importação para
GoogleClassroom. Introdução à análise de dados/relatórios.
- 3° Encontro: Relatórios gerais, específicos, por estudante, formato Ideb, por
habilidades e competências. Ranking. Exportação de dados e backup.

Cronograma:
TURMA

Datas
(encontros síncronos)

HORÁRIO

Turma 1
(específica para escolas/profs. META)

26/03, 09/04 e 16/04

Manhã, 9h às 11h,
ou
tarde, 14h às 16h.

Turma 2
(aberta)

30/03, 13/04 e 23/04

Manhã, 9h às 11h,
ou
tarde, 14h às 16h.

Turma 3
(aberta)

31/03, 14/04 e 30/04

Manhã, 9h às 11h,
ou
tarde, 14h às 16h.

Recursos didáticos:
Aulas via Google Meet e Google Sala de Aula, Plataforma Khan Academy e
apresentações multimídia e diálogos interativos.
Certificação:
Serão certificados os cursistas com frequência mínima de 75%.
Inscrição:
Período: 15 a 24 de março de 2021
Formulário de inscrição: https://forms.gle/XBXxmcwFGzvWg6fe9

