Torneio Interescolas Khan Academy | 2021
Regulamento

O “Torneio Interescolas Khan Academy” (TIKA) é uma iniciativa promovida pela Fundação Altice
Portugal, Educom e Direção-Geral da Educação, no âmbito do projeto “Aprender e Ensinar
Matemática com a Khan Academy”, e constitui um desafio destinado a fomentar a melhor
utilização da Khan Academy nas escolas portuguesas.

I. Objetivos
§

§

Motivar os alunos para a utilização sistemática dos recursos da plataforma Khan
Academy (KA) em português europeu em contexto escolar, proporcionando-lhes
oportunidades de prática e promovendo a aprendizagem da Matemática na Khan
Academy.
Apoiar professores e respetivos Agrupamentos de Escolas (AEs) no envolvimento dos
seus alunos e na utilização pedagógica e didática da plataforma KA.

II. Participantes
Agrupamentos de Escolas (AE), professores e alunos do 2.º ao 9.º ano de escolaridade do ensino
básico português, em Portugal continental, abrangidos pelo projeto “Aprender e Ensinar
Matemática com a Khan Academy”.
Cabe ao professor informar os Encarregados de Educação da(s) turma(s) participante(s) e
solicitar a respetiva autorização de participação no TIKA, cujo formulário será disponibilizado
pela organização.
Cada AE, através do Coordenador do AE, deverá preencher o ficheiro Excel “Lista_Participantes”,
com a indicação do número de alunos inscritos, por escola do AE e por ano de escolaridade, e
enviar para o mail khanacademy@telecom.pt até ao dia 29 de janeiro de 2021.
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III. Fases do Torneio
O torneio desenvolve-se em quatro fases:
Fase 1: Turma
Decorrerá durante duas semanas, entre 1 e 12 de fevereiro de 2021.
Fase 2: Agrupamento de Escolas
Decorrerá durante uma semana, entre 1 e 5 de março de 2021.
Fase 3: Semifinal
Tem duração aproximada de 1 hora, e decorrerá no dia 7 de abril de 2021.
Fase 4: Final
Tem duração aproximada de 1 hora, e decorrerá no dia 5 de maio de 2021.

IV. Descrição do Torneio
Fase 1: Turma
Processo: o professor da turma atribui aos alunos o seguinte número de competências por ano
de escolaridade, de acordo com lista enviada pela equipa Fundação Altice/Educom:
1.º Ciclo:
2.º ano - 20 competências;
3.º ano - 25 competências;
4.º ano - 30 competências;
2.º Ciclo: 35 competências;
3.º Ciclo: 40 competências.
Implementação: com os alunos inscritos no torneio, cada professor cria a turma “TIKA2021 Fase 1” e atribui as competências de acordo com lista enviada pela equipa Fundação
Altice/Educom.
Nota: Caberá ao Coordenador de cada AE enviar a cada professor a lista de atribuições definidas
pela equipa Fundação Altice/Educom.
Método de classificação: serão apurados os cinco (5) alunos, por turma, com maior número de
atribuições a 100% realizadas até à data limite (23:59 de 12 de fevereiro).
Critérios de desempate:
1. Maior número total de atribuições realizadas;
2. Menor número total de tentativas realizadas.
Cada professor irá preencher o ficheiro Excel “Apuramento_TIKA2021_Fase1” e informar o
Coordenador do AE dos alunos apurados para a fase seguinte do torneio.
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Local: Os alunos poderão, durante as semanas de 1 a 12 de fevereiro, realizar os exercícios na
plataforma KA, com ou sem o acompanhamento do professor, na escola ou noutro local onde
tenham acesso à plataforma.

Fase 2: Agrupamento de Escolas
Processo: o Coordenador do AE (ou outro professor responsável) atribui aos alunos apurados na
Fase 1 o seguinte número de competências por ciclo de ensino, de acordo com nova lista enviada
pela equipa Fundação Altice/Educom:
1.º Ciclo: 25 competências;
2.º Ciclo: 35 competências;
3.º Ciclo: 40 competências.
Implementação: O Coordenador do Agrupamento de Escolas deve:
§

§
§

Criar uma turma Khan Academy para cada ano de escolaridade, identificando a turma
com o nome do torneio, a fase e o ano de escolaridade da turma, por exemplo:
“TIKA2021 - Fase 2 - 2.º ano”;
Inscrever, nas turmas criadas, os alunos apurados na Fase 1 de acordo com o ano de
escolaridade;
Fazer as atribuições de acordo com lista enviada pela equipa Fundação Altice/Educom.

Método de classificação: serão apurados os cinco (5) alunos, por ciclo de ensino, com maior
número de atribuições a 100% realizadas até à data limite (23:59 de 5 de março).
Critérios de desempate:
1. Maior número total de atribuições realizadas;
2. Menor número total de tentativas realizadas.
O Coordenador do AE irá preencher o ficheiro Excel “Apuramento_TIKA2021_Fase2” e enviar
por email para a Fundação Altice (khanacademy@telecom.pt) até ao dia 17 de março de 2021.
Local: Os alunos poderão, durante a semana de 1 a 5 de março, realizar os exercícios na
plataforma KA, com ou sem o acompanhamento do professor, na escola ou noutro local onde
tenham acesso à plataforma.

Fase 3: Semifinal
Processo: será a equipa Fundação Altice/Educom responsável pela criação das turmas e
atribuição das competências. Os alunos de cada ciclo de ensino irão competir entre si, por região
(Norte e Centro).
Método de classificação: serão apurados os cinco (5) alunos com maior número de atribuições
realizadas a 100%. Aplicam-se os critérios de desempate utilizados nas fases anteriores.
Local: os alunos estarão na própria escola (ou na escola sede do agrupamento), numa sala
disponibilizada para o efeito, preparada com um computador por aluno e acesso à internet. Será
necessário o acompanhamento de um professor por sala. Cabe ao Coordenador do AE assegurar
que estão reunidas as condições necessárias para a realização desta fase do torneio.
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Duração:
Alunos do 1.º ciclo: 45 minutos;
Alunos do 2.º e 3.º ciclos: 60 minutos.

Fase 4: Final
Processo: será a equipa Fundação Altice/Educom responsável pela criação das turmas e
atribuição das competências. Os alunos apurados na semifinal irão competir entre si, por ciclo
de ensino.
Método de classificação: vencerá o aluno, de cada ciclo de ensino, que obtiver maior número de
atribuições realizadas a 100%. Aplicam-se os critérios de desempate utilizados nas fases
anteriores.
Local: os alunos estarão na própria escola (ou na escola sede do agrupamento), numa sala
disponibilizada para o efeito, preparada com um computador por aluno com acesso à internet
e câmara de filmar. Durante a realização das atividades os alunos estarão em videoconferência
através da plataforma Zoom (link a disponibilizar na altura). Será necessário o acompanhamento
de um professor por sala. Cabe ao Coordenador do AE assegurar que estão reunidas as
condições necessárias para a realização desta fase do torneio.
Duração:
Alunos do 1.º ciclo: 45 minutos;
Alunos do 2.º e 3.º ciclos: 60 minutos.

V. Júri
Fase 1: Turma
Júri local: o professor da turma.
Equipa Fundação Altice/Educom.
Fase 2: Agrupamento
Júri local: o Coordenador do Agrupamento de Escolas;
Equipa Fundação Altice/Educom.
Fase 3: Semifinal
Equipa Fundação Altice/Educom.
Fase 4: Final
Equipa Fundação Altice/Educom e Direção-Geral da Educação.
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VI. Prémios
§
§

Diploma de reconhecimento de colaboração na organização do TIKA, para o
Agrupamento.
Prémios aos alunos vencedores da Fase Final.

VII. Atribuições e responsabilidades dos diferentes intervenientes
Coordenador do AE
Fase 1: responsável por:
§

enviar a cada professor participante a lista com as atribuições definidas pela
equipa Fundação Altice/Educom;

Fase 2: responsável por:
§
§
§
§
§
§

criar as turmas para o torneio;
fazer as atribuições aos alunos do AE, de acordo com as instruções a enviar pela
equipa Fundação Altice/Educom,
extrair os respetivos relatórios da plataforma;
aplicar os critérios de seleção estabelecidos pela equipa Fundação
Altice/Educom;
preencher o ficheiro Excel “Apuramento_TIKA2021_Fase2” e enviar para
khanacademy@telecom.pt;
proceder à entrega dos certificados de participação a todos os alunos
participantes.

Professores
Os professores dos alunos participantes terão a responsabilidade de motivar os alunos para a
sua participação no TIKA, bem como de lhes proporcionar as melhores condições para essa
participação.
Fase 1: responsável por:
§
§
§
§
§
§

criar as turmas para o torneio;
obter a autorização dos Encarregados de Educação dos alunos para participação
no TIKA, conforme formulário disponibilizado pela organização;
fazer as atribuições aos alunos do AE, de acordo com as instruções a enviar pela
equipa Fundação Altice/Educom,
extrair os respetivos relatórios da plataforma;
aplicar os critérios de seleção estabelecidos pela equipa Fundação
Altice/Educom;
preencher o ficheiro Excel “Apuramento_TIKA2021_Fase1” e enviar ao
Coordenador do Agrupamento de Escolas.

Júri local
É definido de acordo com a fase do torneio:
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Fase 1: Professor da turma
Fase 2: Coordenador do Agrupamento de Escolas
Nota: Por motivos alheios à organização do torneio, o júri local pode ser substituído por outro
elemento do Agrupamento de Escolas, informando por email a equipa Fundação Altice/Educom
(khanacademy@telecom.pt).

Direção do Agrupamento de Escolas
A Direção de cada AE responsabilizar-se-á por garantir as melhores condições para a
participação dos alunos no TIKA.

VIII. Regras de participação
§
§
§
§
§

Os alunos poderão aceder à Khan Academy a partir de qualquer equipamento disponível
para esse efeito;
Os alunos poderão utilizar caderno e material de escrita;
A utilização de calculadora está restrita à calculadora disponibilizada pela plataforma
KA;
Apenas serão consideradas as tarefas realizadas nos períodos de tempo definidos para
o TIKA;
O não cumprimento destas regras pode acarretar a desclassificação do aluno no TIKA.

IX. Dados Pessoais
No âmbito do presente concurso, e sempre que um participante forneça os seus dados pessoais,
os mesmos serão tratados pela Fundação Altice nos termos da legislação de proteção de dados
pessoais em vigor em cada momento, nomeadamente do Regulamento (UE) 2016/679 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (“RGPD”), para realização de todos
os procedimentos inerentes à participação no TIKA e receção dos prémios.
A Fundação Altice, nos termos legais em vigor, garante aos participantes o exercício, a qualquer
momento, dos respetivos direitos, nomeadamente o direito de acesso, retificação e atualização
dos dados pessoais, bem como o direito de oposição ao tratamento e esquecimento, sempre
que o exercício desses direitos não seja incompatível com o cumprimento das finalidades
enunciadas no presente regulamento, desde que seja dirigido um pedido, por escrito, à
Fundação Altice, através do email khanacademy@telecom.pt, sem que tal comprometa a
licitude do tratamento efetuado ao abrigo do consentimento.
Com a inscrição e participação no TIKA, os participantes concordam com o teor do presente
regulamento, autorizando a organização a utilizar, editar, publicar, reproduzir e divulgar, sem
ónus e sem necessidade de autorização adicional, os seus nomes, vozes, imagens, unicamente
para divulgação da Khan Academy e do torneio.
Para mais informações consulte a Política de Proteção de Dados em:
https://www.telecom.pt/pt-pt/Paginas/politica-privacidade.aspx.
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X. Casos omissos e disposição final
Todas as dúvidas ou questões omissas serão decididas pelo Júri da equipa Fundação
Altice/Educom.
O torneio poderá ser interrompido ou suspenso, por motivos de força maior não sendo devida
qualquer indemnização ou compensação aos participantes do torneio e/ou eventuais terceiros.
A organização fará, nesses casos, os melhores esforços para prosseguir com o evento tão breve
quanto possível resguardando-se, no entanto, a possibilidade de cancelamento definitivo, na
hipótese de impossibilidade de realização do mesmo.
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