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Isso é o que chamamos de preparo para o 
aprendizado flexível, 

Comunicação

Engajamento da família

Acesso digital

Desenvolvimento profissional

Ensino, recursos curriculares, 

plataformas e dados

Suporte para populações 
especiais

Saúde mental
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Este guia e o índice de preparo para o aprendizado flexível foram desenvolvidos por 
meio de extensas pesquisas qualitativas e quantitativas e conversas com várias partes 
interessadas que contribuíram para o projeto com seu conhecimento específico e 
perspectivas únicas.

pais pais

professoresprofessores

gestores escolares e de redes 
de ensino

gestores escolares e de 
redes de ensino

especialistas em educação

Entrevistamos… Coletamos respostas de…

Voltar Sumário

7



Comece pelo guia do índice de preparo 

para o aprendizado flexível.

Este guia que você está lendo detalha o que 
significa estar preparado para o aprendizado 
flexível considerando sete dimensões do índice 
de preparo para o aprendizado flexível. Cada 
dimensão tem um capítulo específico com 
detalhes sobre as melhores práticas e estudos de 
caso para ajudar no preparo da rede escolar.

Quando você entender o desempenho da sua 
rede nas sete dimensões do preparo para o 
aprendizado flexível, use o guia do índice de 
preparo para o aprendizado flexível e os 
recursos adicionais do kit de ferramentas de 
aprendizado flexível da Khan Academy para 
ajudar sua rede a se preparar melhor para o 
aprendizado flexível.

Faça a avaliação do nível de preparo 

para o aprendizado flexível.

Recomendamos criar uma equipe pequena e 
multidisciplinar para implementar iniciativas 
para melhorar o preparo da rede.  Esse grupo 
deve se encontrar regularmente e monitorar a 
implementação e os resultados. Considere 
refazer a avaliação anualmente para ver o 
progresso da sua escola no preparo para o 
aprendizado flexível!

Você aprendeu as melhores práticas, 

fez a avaliação e revisou os recursos. 

E agora?
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Aproveite os recursos adicionais

no centro da Khan Academy sobre 

COVID-19.

Clique aqui para conferir os 
recursos de preparo para o 
aprendizado flexível

A avaliação do preparo para o aprendizado 
flexível no kit de ferramentas de aprendizado 
flexível da Khan Academy pode ajudar a 
determinar o nível de preparo da sua rede para o 
aprendizado flexível. Recomendamos juntar um 
grupo pequeno e multifuncional para realizar a 
avaliação em grupo. Essa abordagem em 
conjunto garante que a avaliação seja precisa e 
gere conversas produtivas.

https://pt.khanacademy.org/khan-for-educators/khan-academy-para-educadores/xe6e4045fdc36e786:dicas-de-uso/xe6e4045fdc36e786:volta-as-aulas-2021/a/recursos-para-o-aprendizado-flexivel
https://pt.khanacademy.org/khan-for-educators/khan-academy-para-educadores/xe6e4045fdc36e786:dicas-de-uso/xe6e4045fdc36e786:volta-as-aulas-2021/a/recursos-para-o-aprendizado-flexivel
https://pt.khanacademy.org/khan-for-educators/khan-academy-para-educadores/xe6e4045fdc36e786:dicas-de-uso/xe6e4045fdc36e786:volta-as-aulas-2021/a/recursos-para-o-aprendizado-flexivel
https://pt.khanacademy.org/khan-for-educators/khan-academy-para-educadores/xe6e4045fdc36e786:dicas-de-uso/xe6e4045fdc36e786:volta-as-aulas-2021/a/recursos-para-o-aprendizado-flexivel
https://pt.khanacademy.org/khan-for-educators/khan-academy-para-educadores/xe6e4045fdc36e786:dicas-de-uso/xe6e4045fdc36e786:volta-as-aulas-2021/a/recursos-para-o-aprendizado-flexivel
https://pt.khanacademy.org/khan-for-educators/khan-academy-para-educadores/xe6e4045fdc36e786:dicas-de-uso/xe6e4045fdc36e786:volta-as-aulas-2021/a/recursos-para-o-aprendizado-flexivel
https://pt.khanacademy.org/khan-for-educators/khan-academy-para-educadores/xe6e4045fdc36e786:dicas-de-uso/xe6e4045fdc36e786:volta-as-aulas-2021/a/recursos-para-o-aprendizado-flexivel


Comunicação

Engajamento da 
família

Acesso digital

Desenvolvimento profissional

Ensino, recursos curriculares, 
plataformas e dados

Suporte para populações especiais

Saúde mental
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Dimensão #1

Dimensão #2

Engajamento da 
família

Comunicação

Dimensão #3

Acesso digital

Dimensão #4

Desenvolvimento 
profissional
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Dimensão #5

Ensino, recursos 
curriculares, 
plataformas e dados

Dimensão #6

Suporte para alunos 
com necessidades 
especiais

Dimensão #7

Suporte à saúde 
mental de alunos e 
professores

Voltar > Sumário
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Notas dadas para cada dimensão do preparo para o aprendizado flexível:

Quando solicitados a dar uma nota, os gestores relataram um 
nível maior de preparo para o aprendizado flexível do que 
pais/responsáveis e professores em todas as dimensões.

13



Geral

Pais/responsáveis de alunos dos primeiros anos do ensino 
fundamental classificaram o engajamento da família como a 

segunda dimensão mais importante, enquanto famílias de alunos 
dos anos finais do ensino fundamental e de alunos do ensino médio 

priorizaram o acesso digital

Professores

Gestores

Pais

Todos reconheceram que as sete dimensões do preparo para o 
aprendizado flexível são essenciais. No entanto, quando solicitados 

a priorizar as dimensões com base na importância de cada uma, 
pais/responsáveis priorizaram o ensino, recursos curriculares, 

plataformas e dados, enquanto professores e gestores priorizaram a 
comunicação

14



Antes de criar um plano que envolva as sete dimensões do 
preparo para aprendizado flexível, é essencial alinhar o plano 
anual de aprendizado flexível.

Algumas considerações:

Etapa 1
Faça um diagnóstico para entender o 
nível atual de preparo para o aprendizado 
flexível. Durante a criação do plano anual de 

aprendizado flexível e o desenvolvimento 
de iniciativas para melhorar as sete 
dimensões de preparo da rede, considere 
todos os grupos interessados (p.ex. gestores 
escolares, professores, funcionários, alunos 
e pais) e pergunte:

Não sabe por onde começar? kit de 
ferramentas para o aprendizado flexível 
da Khan Academy

Defina uma equipe multifuncional 
composta pelos principais interessados, 
incluindo departamentos da rede, gestores 
escolares e, se possível, famílias e alunos, 
para desenvolver um plano anual de 
aprendizado flexível 

Etapa 2

Dicas

Voltar > Sumário
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https://pt.khanacademy.org/khan-for-educators/khan-academy-para-educadores/xe6e4045fdc36e786:dicas-de-uso/xe6e4045fdc36e786:volta-as-aulas-2021/a/recursos-para-o-aprendizado-flexivel
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Dimensão #1

Em tempos de incerteza, a 
comunicação pode ser 
decisiva.
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https://pt.khanacademy.org/khan-for-educators/khan-academy-para-educadores/xe6e4045fdc36e786:dicas-de-uso/xe6e4045fdc36e786:volta-as-aulas-2021/a/recursos-para-o-aprendizado-flexivel
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https://pt.khanacademy.org/khan-for-educators/khan-academy-para-educadores/xe6e4045fdc36e786:dicas-de-uso/xe6e4045fdc36e786:volta-as-aulas-2021/a/recursos-para-o-aprendizado-flexivel


Com base nas entrevistas 
com gestores, professores, 
famílias e especialistas em 
educação, definimos quatro 
etapas para desenvolver
uma estratégia 
comunicacional de 
aprendizado flexível:

DicasDefina mensagens claras para a
estratégia comunicacional

Que objetivos 
estamos 

buscando?

Onde você pode 
saber mais e dar 

feedback?

Como 
alcançaremos 

esses objetivos?

Qual é nossa 
expectativa para 

cada grupo?
17



Torne a comunicação

acessível para todos

Reserve tempo para entender os grupos 
interessados: 

Estabeleça rotinas comunicacionais para o 
ano

Ofereça uma única fonte da verdade. 

Complemente os comunicados 
centralizados com um contato pessoal. 

Considere segmentar a comunicação por 
educação infantil, fundamental e ensino 
médio. As expectativas, necessidades e 
responsabilidades dos alunos e famílias 
mudam conforme os alunos crescem. As 
mensagens devem ser adaptadas às 
diferentes faixas etárias, sendo essa a 
primeira possível segmentação. Além 
disso, mensagens personalizadas por ano 
são úteis e, se possível, devem ser 
implementadas.

Comunicação em sequência. 

18

Envie mensagens consistentes. 

Fale com as pessoas pelas plataformas que 
elas usam. 



Encontre momentos para comemorar pessoas e conquistas

Certifique-se de que tem a capacidade 
de monitorar

Configure canais bidirecionais 

Estabeleça ciclos de feedback e 

responda rapidamente

Estabeleça uma estrutura de equipe 
para analisar os dados e feedback 
coletados e operacionalizá-los de forma 
visível

Voltar Sumário
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Encontre momentos para valorizar as pessoas 

e comemorar as conquistas



Independentemente do ambiente 
de aprendizado, o engajamento da 
família é fundamental para o 
sucesso do aluno.

descobrimos alguns dos desafios 
que eles enfrentaram durante o fechamento das escolas e como as necessidades deles 
variavam de acordo com a realidade de cada um. 

Dimensão #2

Trabalhadores essenciais:  

O que eles precisam 
das escolas: 

Quem trabalha de casa:  

O que eles precisam das 
escolas: 

Tutores em tempo integral: 

O que eles precisam das 
escolas:  

20



O que é um ótimo
engajamento da família?

curriculares 
usados pelos 

filhos

Contato constante via 
vídeo, chamadas 
telefônicas e e-mail

Oportunidades de dar feedback

para professores e gestores

21

Comunicação frequente sobre o 

currículo, tarefas e expectativas

Workshops
 para pais

Estratégias
para ajudar as crianças 

a aprenderem de casa

Explicar o papel
dos pais

E-mails semanais com 
vídeos personalizados

Flexibilidade
   para as famílias

sobre os recursos 



Não sabe por onde começar? 

Com base em nossa pesquisa, definimos 
três princípios importantes a serem 
considerados no plano de engajamento da 
família

Conexão e compreensão do contexto

professores, 
funcionários e/ou gestores escolares 
entrem em contato pessoalmente com as 
famílias e os alunos 

Os professores devem manter o contato 
com os pais e responsáveis ao longo do 
ano, 

Dicas

Dicas

Reúna os 
pais e responsáveis de cada turma uma 
vez por mês 

 
envie uma mensagem de 
acompanhamento definindo os 
compromissos e ações determinados 
nessa reunião.

• Estabelecer relações baseadas em confiança 

• Entender a família e os ambientes de 
aprendizado doméstico, 

• Envolver os pais 

22



Envolva as famílias na jornada

de aprendizado

Os pais e responsáveis devem receber 
informações claras e apoio contínuo 
sobre:

• Estratégia educacional 

• Expectativas 
• Estratégias de motivação e 
engajamento 

• Ferramentas educacionais 

Crie uma central de recursos (um site da 
rede escolar, por exemplo) em que as 
famílias possam encontrar ferramentas 
para ajudá-las a apoiar o aprendizado 
dos filhos. 

Para pais e responsáveis com recursos 
digitais, dê 

Para residências sem recursos digitais, 

Dicas

Estudo de caso

Cajon Valley Unified School District 
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Ofereça comunicação e suporte 

contínuos

pontuais e de 
fácil acesso para as famílias

• Desenvolva e implemente um plano de 
comunicação bidirecional 

• Certifique-se de que a escola tenha uma 
ferramenta de comunicação emergencial, 

• Desenvolva relacionamentos com 
organizações comunitárias (p.ex., ONGs, 
bibliotecas e creches) 

Comunique-se de maneira curta e 
compreensível via 

Mantenha um ritmo consistente de 
comunicação

Unifique a comunicação 

Diferencie claramente comunicados 
sobre ações necessárias das famílias 

Dicas

Estudo de caso

Pajaro Valley Unified School District Voltar > Sumário
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Dimensão #3

O acesso digital é a base do 
preparo para o aprendizado 
flexível e igualitário.

25



Em última instância, o 
objetivo de cada rede escolar deve ser garantir 
que todos os alunos recebam a mesma 
educação de qualidade, independentemente do 
acesso digital, seguindo duas etapas principais:

Avalie. Dicas

26



Use aplicativos de mensagem

Adapte. 

Incentive os professores a fazer ligações 
ou chamadas de vídeo com os alunos

Distribua materiais impressos

Dicas

◊◊Estudo de caso

Arquétipo 1

Acesso digital precário: 

27



Dicas

Entre em contato com fundações, 
empresas e organizações governamentais 
locais 

Use locais públicos como 
estacionamentos, bibliotecas e as próprias 
escolas 

Colabore com o governo local 

priorize o fornecimento de 
pontos de acesso individuais ou dê a elas a 
opção de receber materiais impressos.

Arquétipo 2

Acesso digital razoável: 

28



Configure uma linha direta de suporte 
técnico 24h para ajudar alunos e 
professores com dificuldades técnicas. 

devem ser 
fornecidas ferramentas digitais adicionais 
para melhorar o ensino remoto, 

Dicas

Estudo de caso

Pajaro Valley Unified 

Voltar > Sumário

Arquétipo 3

Acesso digital ótimo: 
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Dimensão #4

O desenvolvimento profissional
de professores é importante.

“Como é um bom ensino no 
contexto do aprendizado remoto?”

rever as habilidades que os 
professores precisavam para se adaptar aos 
diferentes ambientes de aprendizado. 

pedagogia de aprendizado 
remoto e estratégias de engajamento e 
motivação.

30



A pesquisa mostrou que um 
programa de desenvolvimento 
profissional sustentável deve 
seguir três fases principais:

Professores acreditam que o 
desenvolvimento profissional é 
a chave para maximizar o 
crescimento dos alunos.

o desenvolvimento profissional de 
professores é essencial para maximizar o 
crescimento dos alunos.

Ensino, recursos curriculares, 
plataformas e dados 

Diagnóstico.

Consolidação.

Entrega e manutenção.

31

Diagnóstico



Equilibrar trabalho e vida pessoal: 

Conhecer a pedagogia de aprendizado remoto:

Saber a melhor forma de apoiar populações 
especiais: 

Professor tradicional

Familiarizado com tecnologia e com tempo para explorar

Novato

32



Consolidação

33

Pedagogia de aprendizado 
remoto e híbrido

Habilidades técnicas



Engajamento de discentes
e famílias

Mentalidades

Estudo de caso

a Long Beach Unified 
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Entrega e manutenção

Dicas

Ofereça um espaço onde os professores 
possam indicar que precisam de ajuda, 

Promova happy hours ou eventos sociais 
para professores 

Crie duplas com professores novos e 
experientes para 

Voltar Sumário
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Dimensão #5

Os pais e responsáveis classificaram 
“ensino, recursos curriculares, plataformas 
e dados” como a dimensão do preparo para 
o aprendizado flexível mais importante no 
planejamento do aprendizado remoto ou 
híbrido. 

as redes 
escolares podem implementar um sistema 
coeso de recursos curriculares, 
plataformas e dados 

Para melhorar o preparo para o 

aprendizado flexível, implemente as 

ferramentas certas para a 

experiência de aprendizado.

Mais de 50% dos pais e responsáveis 
acreditam que o ensino e uso de recursos 
curriculares, plataformas e dados foi ruim 

ou razoável na resposta
à COVID-19.

36



Como pais e professores 
definem o ensino de alta 
qualidade em períodos de 
aprendizado remoto ou 
híbrido?

ensino, 
recursos curriculares, plataformas e 
dados 

Além das enquetes, nossas entrevistas 
nos ajudaram a descobrir uma série de 
ações que gestores de redes e 
professores 

37



Ações para gestores de redes escolares

Considerando a saúde e a segurança de alunos e funcionários, determine 

a melhor forma de maximizar o crescimento acadêmico por meio do 

aprendizado híbrido ou remoto.

Quais são os resultados de 
aprendizado desejados?

Quais partes do processo de ensino e 
aprendizado devem ter prioridade para 
o aprendizado presencial? 

Como os professores serão alocados aos 
alunos para maximizar o aprendizado? 

Quais as diretrizes para monitorar o 
progresso em diferentes modelos de 
aprendizado presencial e remoto? 

Qual é a capacidade dos professores e 
alunos da sua rede de se adaptar ao 
aprendizado remoto,  

Quais anos, matérias e grupos de 
alunos devem ter prioridade no 
aprendizado presencial? 

38



Estudo de caso

Cajon Valley Unified School District 

Se desenvolver uma “lista de reprodução” 
centralizada não for uma opção viável para 
sua rede escolar, 

um sistema coeso de recursos 
educacionais para facilitar a transição entre ambientes de aprendizado híbrido, 

Desenvolva um sistema coeso de recursos educacionais que permitam 
uma transição fluida entre aprendizado presencial e remoto.

39



Como selecionar recursos curriculares

Estudo de caso

Cajon Valley Unified School District 

tenham 
acesso fácil a um contato confiável 

Apoie e acompanhe o engajamento, progresso e resultados dos alunos 

para promover um ambiente de aprimoramento contínuo.

40



Estudo de caso

Um grupo de escolas públicas 

painel centralizado com 
indicadores anteriores e posteriores 

rastreie dados 
de engajamento e obtenha dados sobre 
notas, matérias e alunos.

• Aproveite os apontamentos do painel 

41



melhor forma de 
executar cada etapa? 

Como os dados disponíveis serão usados 
para facilitar uma transição fluida entre os 
ambientes presencial e remoto de 
aprendizado?

Quais partes da ementa

Ações para professores

Dicas

Não sabe por onde começar? Consulte o 
kit de ferramentas de aprendizado 
flexível da Khan Academy 

Defina cada etapa do plano de aula (introdução de novos conteúdos, 

práticas em grupo e individuais, e avaliação) para apoiar a flexibilidade e 

a maximização do aprendizado em ambientes presenciais, remotos e 

híbridos sem sobrecarregar alunos e famílias.

Como o ensino de alta qualidade será 
implementado em cada etapa do plano 
de aula?

42
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Quais estratégias devem ser usadas para 
abordar as necessidades específicas de 
determinadas populações da turma (p.ex., 
alunos adiantados, alunos progredindo 
conforme previsto, alunos atrasados, 
alunos com necessidades específicas de 
aprendizados)?

Suporte para populações especiais 

Como o plano geral de aprendizado do ano 
mudará com base no ambiente de 
aprendizados dos alunos (p.ex., remoto, 
híbrido, presencial)?

Como as notas e avaliações serão definidas 
de modo que todos os alunos possam ter 
sucesso, independentemente do ambiente 
de aprendizado?

Construa uma comunidade com famílias e alunos.

Iniciar um novo ano letivo em um ambiente de aprendizado remoto 

pode dificultar o desenvolvimento de conexões entre gestores, 

professores, alunos e pais.

43

• Peça ao professor do ano anterior para 
apresentar o professor deste ano

• Conecte-se com alunos e famílias 
individualmente 

• Reserve um tempo nas primeiras 
semanas de aula para atividades que 
favoreçam a criação de vínculos, 

Dicas



• Continue promovendo a confiança dentro 
da comunidade ao longo do ano, 

Inclua práticas durante as interações 
síncronas. 

realizando avaliações 
formativas. 

Dicas

alunos deem feedback 

compartilharem 
como estão se sentindo 

Crie oportunidades frequentes para verificar a compreensão de cada 

um dos alunos.

Esteja sempre ciente de como seus 
alunos estão

44

Dê oportunidades para os alunos criarem 
vínculos uns com os outros. 

Mostre sua própria vulnerabilidade e 
fale o que sente. 

É 
importante que os alunos saibam que 
os professores também são humanos.



Mantenha os alunos engajados.

o reconhecimento público e 
privado. 

• Incentive a participação dos alunos 
e a colaboração entre pares 

Mantenha o aprendizado ativo. 

os alunos ajudem a definir 
os objetivos de aprendizado 

Torne as aulas divertidas! 

Voltar Sumário
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Dimensão #6

Seja qual for o ambiente, não há equidade no aprendizado sem uma 
abordagem personalizada para alunos em populações especiais.

46
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criar uma conexão com 
alunos e famílias e compreender suas realidades, 

Alunos com necessidades especiais:

Alunos que estão aprendendo o idioma 
local 

• Dificuldade de acesso aos comunicados 
da escola 

• Falta de recursos de aprendizado 
adequados. 

• Dificuldade de acesso a recursos, 

• Marginalização no ambiente escolar 

Conexão e compreensão do contexto

Nossa pesquisa permitiu 
identificar três fatores 
importantes para apoiar 
populações especiais em 
diferentes ambientes de 
aprendizado.

49



Algumas práticas utilizadas pelas redes

• Ouça as famílias com atenção para 

• Estabeleça uma comunicação regular 
com as famílias. 

• Adapte as informações para que fiquem 
acessíveis a todos. 

50



Individualize, personalize e adapte a resposta
para cada aluno.

definir um ritmo de reuniões recorrentes com todos os 
professores, professores assistentes e funcionários 

Estudo de caso

• Personalizar e adaptar o plano de 
aprendizado de cada aluno. 

• Planejar as atividades e recursos 
necessários.  

• Treinar a equipe da escola, 
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Dicas• Entre em contato regularmente com os 
pais e responsáveis 

• Monte um plano flexível para 

• Veja os pais e responsáveis como 
parceiros e pessoas. 

Crie parcerias sólidas com as famílias.

Voltar Sumário
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• Ajude a conectar as famílias a serviços e 
suporte adicional 



Dimensão #7

Especialmente em tempos de incerteza, as escolas 
desempenham um papel fundamental no apoio ao bem-estar 
de alunos e professores.
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recursos, incluindo listas de comportamentos 
e reações a serem considerados, assim como métodos para reduzir o estresse e a 
ansiedade7.

https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2724377p

https://blogs.edweek.org/edweek/rulesforengagement/2020/02/schools_student_mental_health_care_are_they_ready.html
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melhores práticas para gestores escolares 
apoiarem a saúde mental de alunos e professores em períodos de aprendizado remoto ou 
híbrido.

Crie uma equipe multidisciplinar de 

profissionais de saúde mental.

• Diagnósticos 

• Tratamento, 

https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/mental-health/school-psychology-and-mental-heal
th/school-based-mental-health-services
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http://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/mental-health/school-psychology-and-men-


Organize encontros sobre bem-estar e 
equílibrio socioemocional 

• Oferecer webinars 

Estabeleça uma comunicação regular com as partes interessadas para 

oferecer recursos e entender as necessidades.

Certifique-se de que professores e funcionários da escola, pais, responsáveis e alunos 

• Oferecer treinamento para professores e 
funcionários 

• Criar oportunidades regulares de 
diálogo com as partes interessadas para 

• Criar uma seção nos sites da rede e 
das escolas 

• Incluir no plano comunicacional e-mails, 
vídeos e mensagens de texto 

Dicas

Compartilhe sucessos e desafios 
diários em reuniões curtas do dia a dia 
com professores e profissionais da 
escola. 

Organize “cafés com conversa” com a 
diretoria da escola 
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Avaliação e resposta ao estado emocional atual de professores 

e alunos.

Comece avaliando o estado emocional dos professores. 

• Trabalhar mais horas e dificuldade para 
separar a vida profissional da vida pessoal: 

• Sentir-se responsável pelo bem-estar e 
sucesso dos alunos: 
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Avalie a saúde mental dos alunos continuamente

Ações para professores Ações para a equipe de 
especialistas em saúde mental

Estudo de caso

O Colegio Nuestra Señora de la Esperanza, 
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Desenvolva um sistema de monitoramento central

• Desenvolva um painel onde uma equipe 

• Ofereça orientação aos professores e 
funcionários da escola sobre 

Voltar Sumário
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kit 
de ferramentas de aprendizado flexível da 
Khan Academy para encontrar recursos 
adicionais.

Voltar > Sumário
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https://pt.khanacademy.org/khan-for-educators/khan-academy-para-educadores/xe6e4045fdc36e786:dicas-de-uso/xe6e4045fdc36e786:volta-as-aulas-2021/a/recursos-para-o-aprendizado-flexivel
https://pt.khanacademy.org/khan-for-educators/khan-academy-para-educadores/xe6e4045fdc36e786:dicas-de-uso/xe6e4045fdc36e786:volta-as-aulas-2021/a/recursos-para-o-aprendizado-flexivel
https://pt.khanacademy.org/khan-for-educators/khan-academy-para-educadores/xe6e4045fdc36e786:dicas-de-uso/xe6e4045fdc36e786:volta-as-aulas-2021/a/recursos-para-o-aprendizado-flexivel
https://pt.khanacademy.org/khan-for-educators/khan-academy-para-educadores/xe6e4045fdc36e786:dicas-de-uso/xe6e4045fdc36e786:volta-as-aulas-2021/a/recursos-para-o-aprendizado-flexivel


Gostaríamos de aos vários gestores, 
professores, pais, responsáveis, especialistas e alunos 

que contribuíram com seu tempo e energia para 
fornecer informações para este trabalho.

Seu compromisso com o aprendizado equitativo é nossa 
inspiração e nos sentimos privilegiados pelo aprendizado que 

tivemos com vocês. Instituições que contribuíram com este 
trabalho incluem, mas não se limitam a: Long Beach Unified 
School District, Pajaro Valley Unified School District, Cajon 

Valley Unified School District, Jessica Tunney da TLC Charter 
School e Colegio Nuestra Señora de la Esperanza.
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