
Fazendo um curso na Khan Academy
A Khan Academy fornece vídeos gratuitos, perguntas práticas e muito mais 
para os alunos K-12. Os cursos incluem matemática, história, física, e assim 
por diante. 

https://www.khanacademy.org/

Instruções

1. Abra seu navegador de internet (i.e. Chrome, Internet Explorer, Safari, etc.) e navegue para 
www.khanacademy.org

https://www.khanacademy.org/
http://www.khanacademy.org


3. Escolha um dos assuntos. Para este exemplo, escolheremos "Números negativos: adição e subtração"

2. Procure um assunto ou navegue através das opções de cursos. Escolha um curso. Para este exemplo, 
vamos escolher matemática da 7ª série.

Opções de cursos abertos clicando aqui Pesquise por assuntos clicando aqui



4. Comece o assunto clicando na primeira lição. Para este exemplo, vamos escolher introdução para 
adicionar números negativos. Isso vai levá-lo a um vídeo, que explicará a lição. Use o menu do lado 
esquerdo para continuar a lição.

Ajuste o volume aqui



5. Parabéns, agora você está aprendendo! Você pode repetir o processo acima para escolher e tomar 
qualquer lição que quiser. 

6. Se você quiser salvar seu progresso, então você precisará se inscrever em uma conta. Isso pode ser 
encontrado no canto superior direito o tempo todo.. 



7. Você pode se inscrever como um aprendiz ou um pai. Se você é um estudante, a maneira mais fácil de 
se inscrever é pedir aos seus pais ou responsáveis para se inscreverem. Você pode se inscrever usando o 
Google, Facebook ou com um e-mail 

8. Se você escolher o e-mail, siga os avisos e digite seu e-mail, nome e escolha uma senha.



9. Depois de criar sua conta, você poderá adicionar um perfil para uma criança / crianças. Por favor, siga as 
instruções e insira as informações necessárias para criar uma conta para uma criança / crianças. Seu filho 
poderá fazer login com esses detalhes.



10. Agora, quando você selecionar a conta do seu filho você /eles serão capazes de ver o seu progresso e 
retomar seu trabalho. Você está pronto para iniciar!


