
Khan Academy como ação pedagógica na recomposição das aprendizagens e
reforço escolar

Ementa

Formação voltada para a utilização da plataforma Khan Academy com intencionalidade
pedagógica, especificamente na recomposição das aprendizagens e no reforço escolar, com
foco em Matemática, Língua Portuguesa e Ciências, além de refletir sobre o uso de recursos
tecnológicos digitais aplicados à educação de forma gratuita, adaptativa e gamificada.

Informações complementares

No ofício 001/2022, o eixo norteador “Mais Aprendizagem e Reforço Escolar” possui como
objetivo “dar centralidade aos conhecimentos e às habilidades essenciais das diferentes áreas''.
E ainda “...a Secretaria adquiriu equipamentos eletrônicos para incorporar às tecnologias
digitais como um apoio pedagógico às novas rotinas…”. Pautados nessas prerrogativas, os
encontros sobre a Khan Academy pretendem fomentar a utilização da plataforma Khan
Academy com intencionalidade pedagógica, com foco em Matemática, Língua Portuguesa e
Ciências, especificamente na recomposição das aprendizagens e reforço escolar.

A Secretaria Municipal de Educação (Smed) possui uma parceria com a plataforma Khan
Academy desde de 2020. A Khan Academy é uma organização sem fins lucrativos que possui
como objetivo o uso de recursos tecnológicos digitais aplicados à educação de forma gratuita,
adaptativa e gamificada.

A plataforma Khan também está ligada intrinsecamente ao Google Classroom, sendo possível
importar as turmas e recomendar atividades pedagógicas fazendo uso de seus relatórios, bem
como realizar o acompanhamento pedagógico do desempenho dos(as) estudantes.

Formadores(as)

Equipe Liga/Clic e professores(as) convidados(as).

Público-Alvo

Professores(as), coordenadores(as), monitores(as) e estagiários(as) do 1º ao 9º ano do Ensino
Fundamental de qualquer disciplina/conteúdo.

Carga horária

20 horas (4h30 - encontros síncronos e 15h30 - atividades e estudos orientados na plataforma -
momento assíncrono).



Conteúdo programático

- 1° Encontro: Introdução à plataforma Khan Academy. Princípios de gamificação. Engajamento.
Currículo alinhado à BNCC. Ambientação. Cadastro e menus principais. Propostas de
cursos/formações dentro da plataforma e perfis de estudantes, professores(as) e responsáveis.
Novas ferramentas para professores(as)  (Aprendizômetro) - upgrade

- 2° Encontro: Perfil de professor: recomendações de conteúdos, atividades, vídeos e artigos.
Importação para Google Classroom. Introdução à análise de dados/relatórios.

- 3° Encontro: Relatórios gerais e específicos por estudante, formato Ideb, por habilidades e
competências. Ranking. Exportação de dados e backup. Novos relatórios.

CRONOGRAMA

Turma Datas dos encontros Horário

Turma 1
segundas-feiras

05/09, 12/09 e 19/09 Manhã: 8h às 9h30
ou
Tarde: 14h às 15h30

Turma 2
terças-feiras

06/09, 13/09 e 20/09 Manhã: 8h às 9h30
ou
Tarde: 14h às 15h30

Turma 3
quintas-feiras

08/09, 15/09 e 22/09 Manhã: 8h às 9h30
ou
Tarde: 14h às 15h30

Turma 4
quintas-feiras

08/09, 15/09 e 22/09 Noite: 19h às 20h30

Recursos didáticos

Computador/notebook conectado à internet ou outro dispositivo que tenha acesso à internet e
ao Google Meet

Certificação:

Serão certificados os participantes que participarem das atividades propostas e registrarem presença
mínima de 75% nos encontros síncronos.



Inscrição

Período: de 16/08 a 28/08/2022.

Formulário de inscrição: https://forms.gle/2u7mBXYiucsJhbXV8

https://forms.gle/2u7mBXYiucsJhbXV8

