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Resumo 

 

 

O objeto de estudo desse trabalho é o Ensino Híbrido. Inicia-se o referencial teórico 

com uma breve descrição histórica, discutindo a importância da prática docente e sua 

relação com materiais informáticos e a necessidade de repasse de informações para o 

desenvolvimento da sociedade. A personalização do ensino ocorre na sala de aula e visa 

atender aqueles alunos que possuem maior dificuldade, contribuindo para o destaque 

daqueles que já se apresentam proficientes. Os princípios e modelos de Ensino Híbrido, 

abordados levam em consideração os relacionamentos entre professor e tecnologia, 

aluno e a tecnologia, e professor - aluno e tecnologia. No ensino híbrido o professor 

deixa de ser o único detentor da informação, atuando como um mediador no processo de 

ensino aprendizagem de cada aluno e na sua atuação, ele cria aulas personalizadas 

adequadas a formas diferentes de aprendizado; o espaço de ensino aprendizagem é 

modificado, proporcionando ao aos alunos aturarem de forma ativa no processo de 

construção do conhecimento, colocando o aluno no centro. O início da parte prática 

deste trabalho monográfico se dá com uma avaliação diagnóstica seguida de 

planejamento das atividades, levando em consideração individualidades; características 

da organização espacial e a integração dos profissionais da instituição. Os modelos de 

ensino discutidos são: rotação por estação, laboratório rotacional e sala de aula 

invertida. Após, é apresentado o processo de construção de um conjunto de oficinas 

para capacitação dos professores, que partiu da necessidade de contribuir para a 

motivação dos alunos em função de observações realizadas pelo autor durante os 

períodos de estágio. Professores da rede municipal de Santo Antônio de Pádua, RJ, 

participaram das atividades com cinco módulos de duração, cada um composto por 

aulas presenciais e à distância. Na avaliação antes do período de capacitação foi 

possível perceber o interesse e disposição dos profissionais de educação principalmente 

no que tange ao aprimoramento da didática em função dos problemas do dia a dia em 

sala de aula. Participaram cinco homens e cinco mulheres, nove dos quais responderam 

a uma avaliação e indicaram que os objetivos foram atingidos com contribuições. O 

material foi condensado em uma oficina sobre Ensino Híbrido, submetida e aprovada 

em um evento regional, e ministrada para licenciandos, os quais avaliaram 

positivamente os conteúdos e a aplicabilidade dos mesmos. Também como contribuição 

direta deste trabalho, foi elaborado um aplicativo para auxiliar no acompanhamento das 

atividades e reforçar o conhecimento dos participantes, contendo vídeos explicativos. 

Oito dos dez professores que participaram da capacitação em cinco módulos testaram o 

aplicativo e responderam a um questionário avaliando-o positivamente. As 

contribuições deste trabalho de conclusão de curso foram, portanto, da elaboração e 

aplicação da capacitação de professores em versão extendida (cinco módulos), em 

versão reduzida (oficina em evento) e do desenvolvimento do aplicativo. 

 

Palavras-chave: Ensino híbrido. Capacitação de Professores. Informática Educativa.  

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This work presents a study about Blended Learning from which a training was applied 

to teachers of a public school in Santo Antônio de Padua, RJ. A workshop was 

presented after submission and approval by the evaluation committee of an regional 

event and finally, a web software was developed to support the learning of Blended 

Learning. There were five evaluations carried out through questionnaires with positive 

results that highlight the relevance of the topic and the importance for teachers 

formation. 

 

Keywords: Blended Learning. Teacher Formation. Computer Education. 

  



 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

  

Gráfico 1 -  Tempo de atuação..........................................................................  44 

Gráfico 2 -  Nível de escolaridade de atuação..................................................  45 

Gráfico 3 -  Pontos negativos no Ensino Híbrido.............................................  47 

Gráfico 4 -  A escola possui infraestrutura?......................................................  48 

Gráfico 5 -  O que pode ser melhorado no treinamento?..................................  49 

Gráfico 6 -  Utilização de tecnologia no ambiente escolar...............................  56 

Gráfico 7 -  Opinião geral sobre o aplicativo....................................................   57 

Gráfico 8 -  Opinião sobre a tela ou interface do aplicativo.............................  57 

Gráfico 9 -  Opinião sobre a utilização do aplicativo....................................... 58 

Gráfico 10 -  Formas de abordagem dos conceitos no aplicativo.......................  58 

Gráfico 11 -  O que pode ser modificado para melhorar o aplicativo.................  59 

 

  



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

 

 

 
  

Tabela 1 -  Utilização de Metodologias Diferenciadas...................................... 44 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 -  Plano de aula........................................................................................ 41 

Figura 2 -  Módulos do treinamento...................................................................... 42 

Figura 3 -  Parte superior da tela inicial do aplicativo........................................... 53 

Figura 4 - Cenários para escolha da metodologia................................................ 54 

Figura 5 - Finalização da atividade...................................................................... 54 

Figura 6 - Telas de direcionamento pós-atividade baseada nos erros do usuário 55 

Figura 7 - Simulação de redirecionamento para um curso................................... 55 

 

  



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

EH -  Ensino Híbrido 

ENFI -  Ensino Fundamental um 

ENFII -  Ensino Fundamental dois 

INFES -  Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior 

PPP -  Projeto Político Pedagógico 

TEC -  Tecnologia, Educação e Cognição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

 

1 CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO................................................................... 14 

2 CAPÍTULO 2 – CONHECENDO O ENSINO HÍBRIDO.......................... 16 

2.1 Histórico.......................................................................................................... 16 

2.1.1 A importância do professor.............................................................................. 18 

2.1.2 “As habilidades do professor no Ensino Híbrido”........................................... 20 

2.1.3 O professor e a personalização do ensino........................................................ 23 

2.2 “As características do ambiente de ensino: “espaço, ensino e 

aprendizagem”................................................................................................ 

 

25 

2.2.1 “Construindo o espaço para o ensino híbrido”.................................................. 26 

2.2.2 “O aluno no centro do ensino”.......................................................................... 29 

2.2.3 “Personalização do ensino: o que é, onde ocorre e quais são seus 

benefícios?”....................................................................................................... 

 

30 

2.2.4 “O desafio de promover a aprendizagem do aluno”......................................... 32 

2.3 Princípios e modelos do ensino híbrido................................................. 34 

2.3.1 “Avaliação e tecnologia: a questão da verificação de aprendizagem no 

modelo de ensino híbrido”.............................................................................. 

 

37 

2.3.2 “Alguns tipos de recursos on-line e suas potencialidades”.......................... 38 

2.3.3 Críticas ao Ensino híbrido............................................................................ 39 

3 CAPÍTULO 3 - PROPORCIONANDO UMA CAPACITAÇÃO PARA 

DOCENTES SOBRE ENSINO HÍBRIDO.................................................. 

 

40 

3.1 Avaliação preliminar...................................................................................... 43 

3.1.2 Análise pós-realização...................................................................................... 46 

4 CAPÍTULO 4 - CONTRIBUIÇÕES: OFICINA E APLICATIVO.......... 51 

4.1 Oficina sobre ensino híbrido ......................................................................... 51 

4.2 Aplicativo para apoio ao aprendizado de ensino híbrido........................... 52 

4.2.1 Avaliação do Aplicativo.................................................................................... 56 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS......................................................................... 61 

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.......................................................... 62 

 APÊNDICE A - Questionário Preliminar: treinamento e oficina sobre 

aprendizagem híbrida..................................................................................... 

 

65 

 APÊNDICE B – Questionário Pós-Realização: treinamento e oficina 

sobre aprendizagem híbrida.......................................................................... 

 

66 

 APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO – Avaliação do Aplicativo................. 68 

 

 



 

14 
 

CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

Tendo em vista o avanço tecnológico, a aprendizagem híbrida surge como uma 

maneira de despertar o interesse dos alunos utilizando a tecnologia como ferramenta 

para auxiliar o professor a dar mais dinamismo às suas aulas, tornando-as mais 

atraentes. 

Esse trabalho surge da necessidade de superar a desmotivação dos alunos no 

processo de aprendizagem que, submetidos a uma metodologia que não atende a todos 

de forma eficiente, acabam tendo como resultado uma trajetória escolar pouco 

significativa, tanto com relação aos conteúdos, quanto a metodologia de aprendizagem e 

seu cotidiano na escola. Dessa forma, esse trabalho tem por objetivo ajudar na atuação 

docente, através de um treinamento
1
 sobre o Ensino Híbrido, que adote essa 

metodologia inovadora, a qual está de acordo com a atual sociedade na qual os alunos 

estão inseridos.  

A principal contribuição aqui é avaliar os benefícios do Ensino Híbrido e 

facilitar sua introdução no cotidiano escolar de modo prazeroso e fácil a todos os 

envolvidos. 

A fim de atingir os objetivos, bem como a exposição dos mesmos de forma 

adequada , o trabalho está divido em cinco capítulos. O segundo capítulo apresenta de 

forma resumida o livro base “Ensino Híbrido Personalização e Tecnologia na 

Educação”, organizado por Lilian Bacich, Adolfo Tanzi Neto e Fernando de Mello 

Trevisani (2015). No capítulo três tem-se o planejamento do treinamento sobre Ensino 

Híbrido, oferecido aos professores de uma escola municipal de Santo Antônio de Pádua 

e os resultados obtidos através de avaliação com questionários qualitativos. No capítulo 

quatro está o relato sobre uma oficina que tratou de Ensino Híbrido, realizada durante 

no I Seminário de Pesquisa: “Desenvolvimento Curricular, Formação de Professores e 

Tecnologias em Educação Matemática”, que ocorreu no Instituto do Noroeste 

Fluminense de Educação Superior (INFES). A oficina foi ministrada pelo autor desta 

monografia e seu orientador como parte das ações do grupo de pesquisa Tecnologia, 

Educação e Cognição (TEC) no evento mencionado. Também no quarto capítulo estão 

                                                           
1
 Importante ressaltar que a inicalmente se pretendeu construir um treinamento (técnico) para professores, 

no entanto, após conversas com profissionais da educação entende-se que a melhor denominação para as 

atividades realizadas é capacitação de docentes por meio de oficinas, portanto, o termo treinamento é aqui 

uma simplificação, por vezes utilizada na escrita, mas que sempre remete ao conjunto de oficinas 

ministradas no período de capacitação, com participação ativa dos docentes. 
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os detalhes do desenvolvimento de um aplicativo web elaborado com o objetivo de 

apresentar situações reais de sala de aula, onde o professor deve propor metodologias de 

ensino e avaliar as opiniões docentes. Fechando esta discussão, estão as considerações 

finais e próximos passos pretendidos.   
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CAPÍTULO 2 – CONHECENDO O ENSINO HÍBRIDO 

 

Este capítulo aborda de forma reduzida o livro “Ensino Híbrido Personalização e 

Tecnologia na Educação”, organizado por Bacich, Neto e Trevisani (2015), e 

complementado por diversos referenciais. Este livro aborda conceitos e princípios de 

aplicação dos modelos de Ensino Híbrido em salas de aulas e é uma produção do 

Instituto Península e da Fundação Leman.  

Para esta composição, optou-se por não seguir exatamente a ordem do livro, mas 

por estruturar de modo a facilitar o entendimento, iniciando pelo histórico, passando 

pela importância do professor e as características do ambiente, e terminando com a 

apresentação dos princípios e modelos do Ensino Híbrido. No entanto, é importante 

esclarecer que as seções e subseções apresentadas entre aspas foram retiradas da 

bibliografia base. 

 

2.1 - HISTÓRICO  

 

 É a partir dos anos 2000, de acordo com Güzer e Caner (2014), que se intensifica 

o debate sobre o Ensino Híbrido
2
, tendo como justificativa os benefícios dos ensinos 

presencial e online’. Segundo pesquisas feitas até o momento por Picciano e Dziuban 

(2007), o Ensino Híbrido possui diversas interpretações, por isso, não há consenso entre 

os autores que pesquisam a respeito, sobre uma definição concreta e universal. No 

entanto, não pode ser considerada “híbrida” somente a utilização isolada de vídeos ou 

outras ferramentas digitais. 

 

No Brasil, esse conceito surgiu a partir de 2001, através da Portaria nº 

2.253, que logo, em 2004, foi revogada pela Portaria nº 4.059, 

instituindo assim, que os cursos superiores podem oferecer até 20% do 

curso de forma não presencial, desde que esteja definido no Projeto 

Pedagógico do mesmo. Assim, conforme aponta Tori (2009), essa 

Portaria ajudou a impulsionar essa hibridização. Como se pode 

observar, esse conceito está sendo construído como uma alternativa 

para a educação, buscando, assim, unir o que há de melhor da 

educação a distância (o ensino virtual), com as vantagens da educação 

presencial (OESTERREICH; MONTOLI, 2014, p.2) 

 

  

                                                           
2
 Em inglês Blended Learning, além de aprendizagem híbrida, aprendizagem combinada, educação 

semipresencial, aprendizagem misturada são sinônimos para Ensino Híbrido.  
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Segundo Tori (2009), no blended learning:  

 

 [...] dois ambientes de aprendizagem que historicamente se 

desenvolveram de maneira separada, a tradicional sala de aula 

presencial e o moderno ambiente virtual de aprendizagem, vêm se 

descobrindo mutuamente complementares. O resultado desse encontro 

são cursos híbridos que procuram aproveitar o que há de vantajoso em 

cada modalidade, considerando contexto, custo, adequação 

pedagógica, objetivos educacionais e perfis dos alunos. (TORI, 2009, 

p.121) 

 

Nos dias atuais, com o grande volume de informações, oportunidades e 

percursos, o valor do professor se explica na mistura do exercício em grupo com a 

personalização, incentivando a cooperação entre os estudantes, de modo simultâneo, em 

que cada um possa customizar seu trajeto. A distância entre colegas deixou de ser 

problema, pois a tecnologia 2.0
3
 surgiu como instrumento facilitador no aprendizado 

colaborativo. Gradativamente adquire-se mais valorização no diálogo entre os 

aprendizes, que compartilham experiências, executam exercícios em grupo, solucionam 

desafios, realizando atividades e avaliando uns aos outros. No ambiente virtual, do lado 

de fora da escola, ocorre o mesmo diálogo entre grupos nas mídias sociais, que expõem 

com os outros as suas preferências, vidas, pesquisas e experiências. De maneira 

gradativa, a educação se iguala e se comunica em diversas relações em grupos 

personalizados (MORAN, 2015).  

Hoje a tecnologia possibilita integrar todos ambientes e momentos. O ensino-

aprendizagem ocorre através de uma relação de simbolismo, extensa e permanente entre 

os conhecidos ambientes físicos e digitais. Não se trata de dois universos ou ambientes, 

mas de um ambiente desenvolvido, de aprendizado, que, hibridiza de forma constante. 

Por esse motivo o ambiente de aprendizado, formal é gradativamente mais heterogêneo, 

pois não ocorre só nos locais físicos de aprendizado, mas nos diversos lugares do 

cotidiano, que integram o digital. O docente necessita se comunicar de forma presencial 

com os alunos, mas também tem que o fazer de maneira virtual, através de tecnologias 

móveis, de modo que interaja com o grupo de alunos ou com cada aluno de forma 

individual (MORAN, 2015).  

As tecnologias digitais proporcionam facilidade de ampliação de diversos grupos 

e indivíduos, de experiência e de colaboradores. A produção de informação pode ser 

                                                           
3
 Designa uma segunda geração de comunidades e serviços, envolvendo blogs, redes sociais e sistemas de 

informação. Pode referir-se também a ambientes de interação e participação que englobam inúmeras 

linguagens. 
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desenvolvida pelo aluno, que ainda pode atuar como colaborador com seus amigos e 

orientadores, reinventando ferramentas em grupo, trazendo experiências passadas, 

discutindo opiniões em fóruns, fazendo uma transmissão de seus resultados por 

videoconferência, blog, ou páginas de internet (MORAN, 2015).  

Essa mistura entre as diferentes formas de ambiente de aprendizagem é 

importante, pois possibilita à instituição se abrir para o mundo e o mundo “invadir” a 

escola. Outra mistura ocorre através de técnicas de comunicação mais organizadas, 

programadas e precisas, e algumas mais livres, como nas mídias sociais, em que há uma 

linguagem mais informal, de fácil entendimento, mais verdadeira, de imagens, 

convicções e vídeos (MORAN, 2015).  

Denomina-se, assim, educação híbrida um sistema de ensino formal, no qual o 

estudante aprende uma parte do conteúdo de forma on-line, com alguns instrumentos 

que controlam seu aprendizado através do tempo, ritmo, modo e lugar, e outra parte de 

forma presencial em sua escola com apoio do professor. (CHRISTENSEN; HORN; 

STAKER, 2013). 

Qualquer instituição de ensino pode adotar a aprendizagem híbrida em seu 

plano, desde aquelas com maior infraestrutura tecnológica até aquelas com menores 

recursos. Juntamente, os professores também podem modificar suas aulas. (MORAN, 

2015). São estes os principais personagens no contexto; e sua importância está 

destacada na próxima seção. 

 

2.1.1 - A IMPORTÂNCIA DO PROFESSOR 

 

A prática docente está naturalmente ligada com o grande crescimento dos 

conteúdos informativos no meio social. Com o avanço na escrita, depois o surgimento 

do espaço entre as palavras, a criação de informação passa a ser facilitada, fazendo com 

que surgissem várias bibliotecas no século XVIII (CARR, 2010).  

O surgimento do papel possibilitou, gradativamente, aos indivíduos criarem 

informações. Com a ideia inicial de passar a informação para a população, é que 

surgiram os professores. Eram pessoas inteligentes que adquiriam o conhecimento de 

forma rápida, através da leitura de vários livros. O ato de passar o conhecimento era 

fundamentado no que o professor achava significativo repassar para seus estudantes. A 

procura aumentou, e assim, apareceram as salas de aula; lugares onde professor tinha 
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como atividade analisar as informações que eram importantes transmitir aos alunos 

(LIMA; MOURA, 2015). 

Com o crescimento tecnológico, diversas modificações ocorreram na maneira de 

criar e visualizar a informação. A internet foi desenvolvida em 1980, mas, apenas em 

1994 passou a ser utilizada como ferramenta em computadores pessoais (INTERNET 

SOCIETY, 2015). Os anos se passaram e muitos programas, sites, ambientes virtuais de 

aprendizagem, e redes sociais foram surgindo, simplificando a composição da 

informação. Atualmente, é possível divulgar um ponto de vista em apenas 140 

caracteres no Twitter, ou em tamanhos variados em um blog, site, além de abordar 

ideias em vídeos disponibilizados em rede.   

A forma de obtermos acesso à informação é mais simples e cresceu de forma 

muito rápida. O acesso à um livro pode ser feito através de um dispositivo móvel, de 

diferentes lugares e a qualquer instante (LIMA; MOURA, 2015). 

A evolução das salas de aula aconteceu de forma contrastante comparada à 

evolução das tecnologias digitais. A maneira de ensinar, avaliar e orientar passou por 

poucas modificações, apesar da inserção das multimídias na sala. O professor, no início 

do século XX, repassava o conhecimento, a avaliação era feita de forma individual sem 

nenhuma intenção de utilizar esses dados para diferenciar a maneira de educar seus 

alunos. Passaram-se cem anos, pouca coisa se modificou. Os professores no máximo 

passaram a não utilizar o quadro, utilizam slides e retroprojetores digitais, as formas 

avaliativas são feita de forma repetitiva e planejadas com o objetivo de desenvolver a 

reflexão do estudante no momento que empregar o conhecimento adquirido na aula 

(LIMA; MOURA, 2015). 

Poucos cursos de licenciatura possuem uma ementa com ênfase na utilização do 

ensino online e ferramentas tecnológicas. Os professores que formaram há pouco tempo 

fazem parte da geração dos nativos digitais, mas, tiveram uma capacitação por uma 

instituição que está em um processo de experimentação, referente ao uso de tecnologias 

(LIMA; MOURA, 2015). 

Na visão de Lima e Moura (2015) nas instituições de ensino do 

Brasil, públicas e privadas, a formação continuada dos docentes 

não dá muita importância para habilitação referente ao uso de 

tecnologias digitais, o que faz com que as práticas pedagógicas 

atrasadas continuem a serem ensinadas, refletindo os 

ensinamentos de uma graduação que não está de acordo com o 

novo ambiente das salas de aula que receberão este futuro 

professor.  
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Dentro de um trabalho a respeito dos pontos de vista listados a baixo, existem 

alguns entendimentos sobre o papel do professor ao utilizar as tecnologias digitais 

(COLL; MONERO, 2010); 

 

 No ponto de vista do procedimento educacional e no aprendizado online 

centralizado na extensão tecnológica, o docente necessita conhecer essas 

ferramentas, bem como das diversas maneiras de introduzi-las em seu cotidiano; 

 No ponto de vista da utilização das tecnologias digitais para acessar as 

informações, apesar de dominar a ferramenta, o docente precisa trabalhar como 

uma “ponte” do estudante com as informações, pois o acesso de forma crítica 

impactaria positivamente no aprendizado do aluno; 

 Do ponto de vista do processo educativo e do ensino virtual, tendo como centro 

a construção do conhecimento, no qual o educador pode desenvolver com um 

grupo de programadores, ferramentas, objetivando uma educação individual e 

personalizada; 

 O último ponto de vista tem como foco a construção do conhecimento 

juntamente com a personalização, que se parece com os princípios do Ensino 

Híbrido. Refere-se a uma metodologia de ensino que mistura as práticas da sala 

de aula convencional com os recursos tecnológicos, de modo personalizado ou 

adaptado aos objetivos pedagógicos. 

 

Com essa nova visão da aprendizagem, a partir da analise dos tópicos acima, o 

professor tem o papel de designer do conhecimento e necessita mostrar para o estudante 

que possui diversas maneiras de aprender. Com uma grande variedade de ferramentas, a 

utilização das tecnologias proporcionam motivação e facilidades no processo de ensino, 

é da competência do professor, ensinar o estudante a fazer uso delas de forma produtiva 

e crítica. (LIMA; MOURA, 2015). 

 

2.1.2 – “As habilidades do professor no Ensino Híbrido” 

 

Atualmente, a instituição de ensino necessita ser repensada e o docente deve 

acompanhar essas mudanças. A modernidade cobra um perfil de professor que 

desenvolve discussões durante as aulas, que motiva os alunos a serem protagonistas, 
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que atuem como intermediários, na descoberta de sua autonomia no aprendizado e 

colaborando com seus colegas no processo (LIMA; MOURA, 2015). 

Se existe algo que necessita ser relembrado é que os docentes precisam dar mais 

ênfase na sua formação e aumentar sua visão de mundo. Caminha-se em círculos, deve 

ocorrer alterações, objetivando a motivação, inspiração e inovação. Para essas 

modificações ocorrerem, se deve buscar práticas pedagógicas diferenciadas. A educação 

não pode ser transmitida para muitos como se estivéssemos transmitindo para uma 

única pessoa (LIMA; MOURA, 2015). 

Estabeleceu-se nos últimos trinta anos, uma concepção de que o docente 

necessita de experiência tanto acadêmica como pedagógica, e saber aplicar esse 

conhecimento de forma simultânea. Segundo Freire (1997) para educar é necessário, 

metodologia, senso crítico e muita conversa com os alunos. Em um de seus trabalhos 

mais importantes, Freire assegura que educar não é somente passar um conhecimento. O 

educador necessita conversar com seus estudantes, descobrir sua realidade social e 

colaborar não somente para produção de materiais, mas também de competências que 

não se referem ao aprendizado, como ser protagonista e inteligência emocional. Para 

educar é preciso inovação frequente. Segundo o português Antônio Nóvoa (1997), a 

modificação na educação está ligada diretamente aos professores, na sua formação 

acadêmica, além de seus conhecimentos pedagógicos. A inserção das atuais tecnologias 

digitais nos currículos e a inovação podem ocorrer de forma simultânea, principalmente 

no momento atual onde os programas estão cada vez mais fáceis de serem aplicados, 

além de serem interativos (LIMA; MOURA, 2015). 

As habilidades que se referem ao repasse de informações, quase não são 

utilizadas nas metodologias de Ensino Híbrido. A prática docente consiste em atuar 

como um tutor no aprendizado, visualizando dificuldades, objetivando um ensino 

individual e personalizado. Essa habilidade de mediação do professor é pouco 

executada, a tecnologia possibilita tutoria online e ao mesmo tempo executar exercícios 

diferenciados em sala de aula. A aprendizagem fundamentada em projeto é um dos 

exercícios vinculados aos modelos híbridos, além de mais interessante e atraente para os 

estudantes, estimula o desenvolvimento de aptidões não cognitivas, como o senso 

crítico e a colaboração. O trabalho de modo colaborativo não acarreta aprendizado em 

grupo, e é nesse quesito que os recursos tecnológicos ajudam o estudante quanto ao 

ensino individualizado. No momento que um aluno utiliza um vídeo para instruir-se, as 
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informações podem ser acessadas a qualquer instante ou lugar, mas só serão relevantes 

se forem entendidas e interpretadas (LIMA; MOURA, 2015). 

Se o fundamental é o ensinamento, o docente deve obter ou criar um vídeo 

apropriado; se a finalidade é interagir, pode selecionar um jogo ou um simulador; e se o 

propósito é avaliar, deve-se selecionar uma ferramenta para geração de dados que 

servirá para identificar e orientar os alunos com problemas no aprendizado. No 

momento que o professor passa algum exercício, ele pode analisar os alunos que estão 

com maiores dificuldade e ajuda-los de maneira personalizada (LIMA; MOURA, 2015).  

As ferramentas digitais, atualmente estão mais fáceis de serem utilizadas, 

possibilitando ao professor que não tem facilidade com informática emprega-las. Ele 

pode solicitar ajuda aos professores de informática, ou aos próprios alunos, nativos 

digitais, pois a maioria possui uma imensa facilidade em aprender de forma rápida sobre 

essas tecnologias. O professor necessita refletir de que forma essas ferramentas 

tecnológicas podem ajudar seus alunos na aprendizagem (LIMA; MOURA, 2015).  

As ferramentas digitais necessitam ser compreendidas, testadas, escolhidas e 

validadas pelo docente que resolve adotar o ensino hibrido. O teste exige pesquisa 

profunda e estar familiarizado com as tecnologias desenvolvidas, sempre a procura de 

recursos cada vez mais claros. A preferência resulta que certa ferramenta contribuirá 

para efetivar o aprendizado abordado e, de modo que seja validado pelos estudantes. O 

processo é o mais complicado, porque requer que o docente analise se ela provocou 

resultado no processo educativo. Mais um benefício da utilização das ferramentas 

digitais é atuar de forma assíncrona. O aluno não necessita estar onde ocorre a aula 

presencial para construir seu conhecimento. Em diversos momentos o estudante tem 

problemas na hora de estudar de forma individual, nessa etapa um vídeo consegue fazer 

toda diferença para seu desenvolvimento (LIMA; MOURA, 2015). 

Um instrumento diferente, e que possibilita a inserção do ensino híbrido e 

acompanhamento do rendimento no aprendizado dos alunos em uma disciplina em 

específico, é a utilização de plataformas adaptativas. Elas têm a função de gerar dados, 

oferecer instruções e correções automáticas. A personalização ocorre a partir das 

informações acumuladas disponíveis ao estudante, fornecendo relatórios de rendimento 

para os docentes. Desta maneira, necessita-se planejar ações conforme as informações 

disponibilizadas. A Fundação Lemann, através de um projeto, disponibiliza 
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gratuitamente a Khan Academy
4
, uma plataforma adaptativa, para mais de cinquenta mil 

estudantes de instituições públicas no país. Esse sistema já foi traduzido para diferentes 

idiomas, e só no Brasil são mais de um milhão de pessoas utilizando (LIMA; MOURA, 

2015).  

Partindo da ideia de que cada um aprende em um ritmo diferente, o docente 

necessita estudar várias ferramentas que possibilitam o aprendizado de seus alunos. 

Atualmente, em termos de inovação, a internet, é a ferramenta principal, que possibilita 

acessar as informações. Através dela, a construção do conhecimento pode ser iniciada 

com um jogo, de uma rede social ou blog, de um vídeo. Para desenvolver a autonomia 

dos estudantes e atender as solicitações de personalização, o docente atua menos com 

aulas expositivas, pois os alunos buscam o aprendizado teórico na internet. Apesar de 

mostrar o caminho para o estudante na construção de seu conhecimento, o professor 

precisa atuar estimulando-o a buscar seu próprio caminho para o progresso no ensino. A 

função do coach está associada em possibilitar um indivíduo de desenvolver novas 

habilidades e atingir seus objetivos (CHRISTENSEN; HORN; JOHNSON, 2010). 

Modificar exige força de vontade. No modelo de ensino híbrido, ela é a principal 

competência que um docente necessita ter para utilizar tecnologia de modo pedagógico. 

É preciso criar, efetuar testes e adaptações metodológicas específicas para cenários 

diferentes, nas escolas do país, e nos próximos anos esse é o principal desafio para os 

educadores. Logo, essas ferramentas tecnológicas crescentemente proporcionam 

acessibilidade e são mais funcionais, criadas exclusivamente para serem inseridas e 

facilitar no processo (LIMA; MOURA, 2015).  

 

2.1.3 – O professor e a personalização do ensino 

 

Atualmente as escolas no Brasil possuem um número muito grande de alunos em 

sala de aula, isso dificulta o atendimento individual. É preciso uma olhar diferenciado 

para com os alunos com defasagem, pois além de estarem com seu plano de estudos 

atrasado, não conseguem desenvolver sua autonomia para atingir seus objetivos no 

aprendizado. O estudante precisa da ajuda do professor para atingi-los, para que ao 

concluir, tenha adquirido o conhecimento necessário para conseguir resolver os 

problemas do seu dia a dia. Além do mais, ele está entre o estudante e a informação, e 

                                                           
4
 Disponível em https://pt.khanacademy.org/, acesso em 30 mar. 2017. 
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sua função é mostrar ao aluno as diferentes formas de aprender, através de leitura de 

livros, artigos científicos online, através de vídeos, fazendo exercícios e 

experimentações (LIMA; MOURA, 2015). 

No entanto, existem também aqueles alunos diferenciados, que possuem maior 

facilidade de evolução intelectual. O professor deve aproximar estes alunos e recursos 

adequados. No ano de 2014, estudantes de uma escola mostraram melhores resultados 

na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) ao utilizarem a 

plataforma khan Academy para potencializar o ensino. No ano anterior não utilizaram a 

plataforma, e a quantidade de estudantes na final foi de treze por cento a menos 

(TOLEDO.,2014). 

Não é necessário criar um plano de ensino para cada estudante para haver 

personalização, entretanto, assegurar que todos os alunos aprenderam utilizando todas 

as ferramentas disponibilizadas. Se um estudante aprende com uma leitura, o próximo 

aprende mais utilizando um vídeo, e o próximo resolvendo exercícios e, com todas essas 

ferramentas combinadas se aprende melhor. No momento em que um professor utiliza 

um texto e na sequência atividades avaliativas para todos os alunos, ele retira a 

possibilidade de aprender de forma diferente e estabelece uma maneira única de 

aprendizado (LIMA; MOURA, 2015). 

Imaginando o cenário de uma aula de matemática tradicional: o docente inicia o 

tema da aula, transfere para os estudantes toda teoria, sequencias de passos para resolver 

os exercícios e fórmulas, por exemplo. Próximo passo, eles executam os mesmos 

exercícios propostos, o professor faz a correção mesmo tendo conhecimento que uma 

parcela pequena de estudantes mostrou ter dificuldades nas resoluções. Com a utilização 

do modelo de ensino híbrido, os estudantes podem estudar em casa o conteúdo básico 

através de um vídeo. Os alunos fazem exercícios que irão gerar informações sobre sua 

aprendizagem através de plataformas online. Durante a aula, é proposta a resolução de 

um problema e, no decorrer do tempo, o professor dialoga individualmente com cada 

um, ou com aqueles que não conseguiram atingir os objetivos, apoiando-os de forma a 

conseguir concluir o que necessitam para melhorar sua aprendizagem. Há uma 

modificação bem clara no último exemplo, que o docente possui duas funções, a de 

explicar e também de intervir quando identificar que o estudante não realiza as 

atividades propostas (LIMA; MOURA, 2015). 

Para desenvolver essas atividades, o professor necessita planejar de forma que 

saiba como terá que atuar em cada passo do processo. Existe a possibilidade de criar 



 

25 
 

seus próprios vídeos ou utilizar os já existentes relacionando o que vai ensinar na 

aplicação do modelo de sala de aula invertida. No decorrer da aula, atua como tutor, 

ajudando os estudantes de forma individual ou em grupo. Com propostas bem 

planejadas, os estudantes tornam-se autônomos, procurando ajuda nas ferramentas 

digitais, e o docente pode ajudar gradativamente atendendo de forma individual (LIMA; 

MOURA, 2015).  

Na personalização surge a possibilidade de adotar ferramentas online com a 

finalidade de conseguir informações sobre os seus estudantes. No final de um exercício, 

os alunos podem responder um questionário, esses dados possibilitam montar grupos 

paras aulas seguintes ou para proporcionar um planejamento do ensino com base no 

desempenho. Essa forma não retira os exercícios mais preparados em que os estudantes 

necessitam argumentar e dissertar, essas maneiras de avaliar geram informações 

utilizadas inicialmente para planejar as aulas. É interessante possibilitar uma orientação 

mais ativa. No modelo tradicional, o estudante estuda por um tempo indeterminado, e só 

depois de um processo avaliativo o docente identifica erros. No modelo hibrido de 

ensino, esses erros são identificados na aula e aproveitados para potencializar as 

próximas atividades. Uma metodologia de avaliação constante é mais apropriada, pois 

proporciona rapidez na orientação pedagógica dos alunos (LIMA; MOURA, 2015). 

No ensino híbrido, atuar com grupos dinâmicos é a forma mais adequada. Os 

estudantes podem ser divididos para diferentes grupos de acordo com seu rendimento, 

alguns dos quais, inclusive, podem ser selecionados para auxiliarem como monitores em 

seus grupos. O estudante monitor pode ser um companheiro no exercício da profissão 

de modo a motivar comportamentos colaborativos (LIMA; MOURA, 2015). 

A modificação não acontece de forma rápida, nem possui receitas ou antídotos 

prontos, mas com o ensino híbrido na educação e utilização das tecnologias digitais 

como ferramentas para os docentes, é possível criar um ambiente mais propício de 

aprendizado, professores e estudantes participando com responsabilidade e alegria 

(LIMA; MOURA, 2015). 

 

2.2 – “AS CARACTERÍSTICAS DO AMBIENTE DE ENSINO: ESPAÇO, ENSINO E 

APRENDIZAGEM” 

 

O ambiente, em grande parte das escolas foi projetado para receber um tipo de 

instrumento educativo: a aula no formato de palestra. Com estudantes sentados e 
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enfileirados, em suas carteiras, com o olhar voltado para o professor, que discursa na 

frente da sala. O quadro, objeto “contemporâneo” no século dezoito, apoia as anotações 

do professor. Neste ambiente o aluno deve obedecer e concentrar-se no que foi falado 

na frente, repetir e copiar (SANTOS, 2015). Fica claro nesta observação que a 

instituição educacional necessita ser pensada com o objetivo de gerar espaços diferentes 

de aprendizado, e que o aluno aprenda com uma aula expositiva, em um grupo através 

de debates, com leituras, etc., com a finalidade de testar o que foi aprendido na teoria.  

Para o aluno, o ambiente atua de forma que impulsiona e facilita o processo 

educacional. Para adequar a instituição a essa nova geração de estudantes, algumas 

escolas recomeçaram, demolindo paredes e refletindo sobre todo o ambiente de ensino. 

Entretanto, essa “reforma” não é o único caminho, uma opção é o docente rever a sala 

de aula como um dos ambientes para aprendizagem de forma a complementar outros na 

escola, como a sala de informática, a biblioteca, o pátio e outros. O ambiente de ensino 

pode ser modificado conforme o exercício solicitado pelo professor. Para tal, é 

importante que o professor faça uma pesquisa sobre o grau de conhecimento dos 

estudantes e os instrumentos mais apropriados para que todos consigam aprender o 

conteúdo. Depois desse passo, o docente poderá pensar sobre que ambiente é mais 

apropriado para a aplicação de uma atividade específica ou como deveria modificar o 

ambiente de ensino para melhores resultados (SANTOS, 2015). 

 Para inserção do Ensino Híbrido em uma instituição de ensino não basta apenas 

alocar tecnologias digitais no ambiente de aprendizagem. É necessário uma sequência 

de planejamento, analisar a infraestrutura da escola, a formação e treinamento dos 

professores no uso de tecnologias digitais nesses ambientes.  

 

2.2.1 - “Construindo o espaço para o ensino híbrido” 

 

Os recursos tecnológicos possibilitam aproximar o docente do estudante e os 

estudantes entre si, contrariando o que muitos alegam. A utilização de ferramentas como 

o computador, tablet e o celular, permite ao docente trabalhar na orientação e avaliação 

de seus estudantes, ficando mais próximo da vida de cada um, como observa 

(ZABALA,1998) no momento que declara que o conteúdo que está no quadro não é 

mais o foco principal, mas sim o que ocorre no campo dos estudantes. 

Tirando a ênfase do quadro e colocando nos alunos, a modificação no ambiente 

escolar tem como aliada principal a tecnologia, afinal de contas, o espaço conduzido é 
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ajustado com a visão dos exercícios que o docente prepara para suprir as necessidades 

educacionais de seus estudantes. Assim, surge à aprendizagem híbrida, que funciona 

como um intermédio entre a organização do ambiente de ensino para um eventual 

rompimento no ambiente. Através dos recursos tecnológicos o docente pode fazer a 

gestão dos diferentes grupos e seus exercícios, avaliando-os de maneira rápida e intensa. 

O professor com a tecnologia pode possibilitar a transformação da sala de aula em uma 

sala de informática ou de ciências, e uma biblioteca online, conforme criatividade e a 

necessidade para o aprendizado de cada estudante (SANTOS, 2015). 

Não existe uma norma a seguir, mas um pequeno número de passos essenciais 

para promover a mudança do ambiente de sala de aula em direção ao ensino híbrido 

(SANTOS, 2015). São eles. 

 

Passo 1: avaliação dos alunos 

 

Qualquer exercício, seja de aprendizagem híbrida ou não, inicia-se através de 

uma avaliação dos estudantes. Se o professor não conhece seus estudantes, e suas 

dificuldades no momento da aprendizagem e suas capacidades, como o docente 

conseguirá ensinar um conteúdo específico? Assim, é preciso avaliar os alunos 

primeiro, antes de passar para uma próxima etapa do processo de ensino. Avaliando por 

meio de uma prova, de um projeto em grupo, anotações ou observação do docente, 

contribuirá para que o exercício proposto aos estudantes seja mais eficiente e possua 

grande assertividade (SANTOS, 2015). 

 

Passo 2: planejamento das atividades e dos grupos 

 

Utilizando os resultados do teste, o docente vai refletir e propor exercícios sobre 

alguma matéria, elaborando-as de acordo com as competências dos estudantes da turma. 

Se existe vários alunos com um nível baixo referente às competências e habilidades para 

executar determinado conteúdo, é preciso preparar um exercício para que possam rever 

e reforçar o que está sendo proposto antes de passar uma atividade de mais 

complexidade. Se a turma tem uma diferença pequena, o docente pode preparar dois ou 

três exemplos de exercício conforme o grau de habilidade da turma, com fases que o 

estudante pode ir avançando no decorrer de um tempo específico. A tecnologia tem uma 

função essencial para favorecer ao professor recursos online que proporcionam diversas 
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atividades para grupos específicos de alunos. Uma dessas, é a Khan Academy, 

possibilita ao estudante através de vídeo aulas estudar matemática, fazendo atividades e 

prosseguindo em fases do aprendizado daquela matéria de maneira independente. Isso 

deixa o docente livre para analisar as informações referentes ao aprendizado do aluno 

geradas pela plataforma (SANTOS, 2015). 

 

Passo 3: planejamento do espaço de aprendizagem 

 

Como base na organização dos exercícios das classes, o docente encontra-se 

preparado para refletir sobre as ferramentas essenciais e na modificação que aplicará no 

espaço de ensino (SANTOS, 2015). 

Vale recordar que os ambientes do colégio e da classe, mesmo que tenha paredes 

de cimento, são removíveis e não restringem o exercício do professor (SANTOS, 2015). 

Por que não levar para dentro da classe os aparelhos quando o laboratório de 

informática não existir ou estiver ocupado? Podem ser utilizados como apoio para 

realizar exercícios, notebooks, tablets e celulares, para pesquisas simples como para 

acessar programas e páginas online que promove ao aluno a ver um filme ou utilizar um 

jogo educativo. A sala de aula necessita ser refletida de modo que surja lugares onde 

cada exercício seja realizado. Um lugar específico para ler um texto proposto pelo 

docente ou para os estudantes assistirem a um vídeo; um lugar onde as mesas e cadeiras 

são unidas para dois alunos fazerem um exercício online com perguntas e respostas; e 

um outro lugar onde tapetes são colocados ao chão que proporcionem aos estudantes se 

sentarem e jogar online, de forma a reter a matéria. Através desse exemplo de alteração 

do local de ensino, os estudantes circulam livremente na sala, e escolhem por qual 

exercício iniciar e uma vez concluídos, poderão alterar de ambientes (SANTOS, 2015). 

Conforme a existência de ambientes associados à sala de aula, como sala de 

informática, biblioteca e laboratório de ciências, o docente pode utilizar o espaço da sala 

como uma fase dos exercícios a serem feitos pelos estudantes. Eles iniciam aí, e cada 

estudante que concluir a primeira fase da tarefa vai para o laboratório de informática ou 

biblioteca, lá concluirá um novo exercício, normalmente para aprofundar seus 

conhecimentos e que faça de modo independente, sem o auxílio do docente, que 

permanecerá na sala, orientando os outros alunos. Para esse fim, o professor necessita 

imaginar o ambiente escolar por completo, se existe a chance de integrar a classe com 

os laboratórios, se existe autonomia para essa forma de execução no regimento da 
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instituição ou se há colaboradores da escola que podem ajuda-lo no trabalho (SANTOS, 

2015). 

 

Passo 4: integração da equipe escolar 

 

É preciso uma integração com uma parcela dos colaboradores da escola antes da 

realização das atividades, caso o docente precise usar os vários ambientes em vez da 

sala de aula. Executar uma parcela de exercícios no laboratório de informática dá a 

entender uma combinação entre o instrutor ou docente encarregado, para vigiar a 

atividade feita pelos estudantes e de ajuda técnica se necessária. Até que os alunos se 

adaptem a esse estilo de atividade, é essencial que exista uma pessoa permanente, 

assistindo se estão desempenhando o que foi acordado, já que o docente não estará no 

ambiente (SANTOS, 2015). 

 

Passo 5: implementação 

 

Finalmente, depois de uma avaliação inicial, a organização dos grupos e dos 

exercícios e a modificação dos ambientes em que os estudantes agirão, o docente está 

preparado para empregar a atividade, que poderá ter duração de uma aula ou várias 

semanas, se for um trabalho extenso. A todo o momento é essencial destacar que, para 

cada exercício, sejam refeitas essas etapas, porque um material pode necessitar de mais 

tempo dos estudantes na biblioteca, ao mesmo tempo em que outro pode precisar de 

mais horas no laboratório de informática. Vale lembrar, independentemente das 

aparências, os ambientes da escola serão a todo o momento adaptáveis e dinâmicos, 

alternando conforme o exercício que o professor passar (SANTOS, 2015). 

 Nessa seção, discutimos o papel do professor no processo de Ensino Híbrido. No 

entanto, para essa metodologia, o aluno também possui papel fundamental, sendo ele o 

centro do processo de ensino, como discutiremos na seção seguinte.  

 

2.2.2 - “O aluno no centro do ensino” 

 

É comum debater sobre a modificação do processo de educação no Brasil. 

Através da criação dos Planos Curriculares Nacionais (PCNs), em 1998, e, em seguida, 

os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM), no ano de 2000, os 
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docentes tem a chance de pensar sobre a carência de uma educação que valorize o 

raciocínio crítico, aprimorado com base no convívio entre os estudantes, 

disponibilizando diversas maneiras de raciocinar e aumentando sua capacidade de 

perceber no ambiente em que estão situados (SCHNEIDER, 2015). 

De agora em diante, pode-se dizer que aconteceram inúmeras alterações na sala 

de aula, contudo assemelha-se que as modificações foram mais relacionadas ao 

conteúdo, não mencionando, assim, a maneira de ensinar. Por isso, não quer dizer que 

esse acontecimento não tenha sido essencial: refletimos sobre a construção dos PCNs 

como um ato marcante, mas é necessário ir mais longe. Seguindo essa ideia, no decorrer 

da leitura serão mostradas diferentes opiniões focadas de maneira mais particular no 

estudante (SCHNEIDER, 2015). 

Para compreender de vez o problema, necessariamente, pesquisas são 

indispensáveis, porque contribuem para a compreensão do que falta e possibilitam 

novas alternativas. Porém, necessita-se de uma visão mais próxima, ligando pesquisas e 

estudos simultaneamente de forma a questionar, discutir e possibilitar vós ativa a quem 

trabalha no espaço de sala de aula, no cotidiano escolar: estudantes e professores. Como 

são as escolas do Brasil atualmente? De que forma o professor pode contribuir? O aluno 

se sente bem? O professor se sente bem? O ensino pode ser transformado aplicando os 

recursos existentes? É importante o desenvolvimento autônomo do estudante para o 

ensino? De que maneira tornar o aluno autônomo? Esses questionamentos serão 

discutidos no decorrer da leitura, e a fundamentação mostrada é baseada em leituras, 

debates e aplicação do Ensino Híbrido no ambiente escolar. No início, no tópico, 

“Personalização do ensino: o que é, onde ocorre e quais são seus Benefícios”, é 

mencionada a personalização e procuram-se explicações as perguntas feitas; na 

sequência, no tópico “O desafio de promover a aprendizagem do aluno”, demostra-se 

pontos de vista que inclui o crescimento de todos os estudantes, são disponibilizados 

relatos de práticas educacionais e declarações descritas, com a finalidade de troca de 

experiências, visões diferentes e de dar exemplo às questões práticas (SCHNEIDER, 

2015).  

 

2.2.3 - “Personalização do ensino: o que é, onde ocorre e quais são seus benefícios?” 

 

A reflexão sobre a personalização da educação, inicia-se pelas seguintes 

perguntas: Qual o significado de personalizar? Onde ocorre a personalização do ensino? 
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Qual o motivo para personalização? Inicialmente, a personalização não é um tema novo, 

ela parte de uma ideia de que os indivíduos absorvem os conhecimentos de maneiras 

distintas, em tempos diferentes, tendo como base seus conhecimentos já existentes, 

talentos, emoções e importância (SCHNEIDER, 2015).  

Vários debates e conversas ocorrem objetivando possibilitar ao estudante uma 

educação que atenda sua necessidade de aprendizado, contudo, atualmente, temos os 

recursos tecnológicos como facilitadores no ambiente de sala de aula (SCHNEIDER, 

2015). 

O Brasil, com os diversos cenários educacionais existentes e com a 

complexidade que o docente teria para modificar suas aulas, os recursos tecnológicos 

possibilitam ao professor visualizar as informações referentes ao ensino, objetivando 

sua aplicação de modo mais abrangente. Logo, a personalização tem significado quando 

os exercícios desenvolvidos consideram o que o estudante está descobrindo, o que 

necessita, no que tem dificuldade e na sua evolução, isto é, colocar o estudante no 

centro do processo de aprendizagem (SCHNEIDER, 2015).  

Definir uma direção para a educação é uma tarefa árdua, são diversas as 

alterações e muitos desafios. No cenário atual, com o crescente avanço tecnológico, 

vieram diversas possibilidades referentes à inserção das tecnologias nas salas de aula, 

mas percebe-se que ela, no modo em que é inserida, não atende a velocidade de 

informação que as crianças de hoje em dia estão acostumadas. Não quer dizer que ao 

utilizar recursos tecnológicos irá conduzir a resultados magníficos, entretanto, para 

personalizar o ensino demanda inserção de recursos digitais, logo, mostram-se aliados 

para o professor (SCHNEIDER, 2015).  

Deste modo, a personalização ocorre em diversos lugares da escola, mas 

primeiramente na sala de aula. Contudo, para que aconteça, é necessário reestruturar a 

educação, juntando a aplicação das tecnologias no ensino, isto é, não basta inserir 

tecnologias no ambiente de sala de aula, sem refletir a função do professor e do aluno. 

Essa reflexão é importante para que seja repensada a aplicação das tecnologias, não 

como forma de passar informações, mas objetivando o aprendizado dos alunos. Dessa 

forma, não adianta simplesmente colocar os recursos tecnológicos dentro da sala de 

aula, e não refletir sobre benefícios da sua aplicação, tendo como importância a 

oportunidade de personalização, com foco principal oportunizar o aluno com atividades 

apropriadas para o seu desenvolvimento intelectual e suas aptidões (SCHNEIDER, 

2015).  
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Dessa forma, para a personalização ocorrer, é necessário que o professor atue em 

sua aula com o objetivo de criar oportunidades para que o aluno desenvolva sua 

autonomia na construção do conhecimento. Imagina-se o seguinte cenário para reflexão: 

o professor lá na frente da turma, explicando o material da aula, alunos sentados em fila, 

escutando o professor passar o conteúdo de forma passiva, na sequência resolve um 

número de atividades relacionas a aula. Esse método ainda é normal nas escolas atuais, 

ou senão na maioria delas. Como inserir a personalização dos exercícios, se todos os 

estudantes fazem os mesmos exercícios de forma simultânea, com o mesmo nível de 

dificuldade? Inicialmente nesse cenário, possibilita-se pesquisa aos estudantes, aplicam-

se exercícios diferenciados, de modo individual ou em grupo. Desse modo, a 

personalização ocorre no ambiente de ensino, em um espaço que se modifica, com 

execuções de atividades em grupos e estações, utilizando tecnologias como: música, 

vídeos, filmes, tablets, data show e computadores. Vai depender dos recursos 

disponíveis em cada ambiente. A personalização pode acontecer em todos os ambientes 

escolares, como: laboratórios, bibliotecas, no pátio, no refeitório e por que não na 

cozinha? (SCHNEIDER, 2015).  

Para os alunos, a personalização da educação só tem a acrescentar, motivando-

os, retirando a frustração por não conseguir acompanhar o andamento das aulas, e 

aumentando o aprendizado, com a ideia de que o aluno aprende da forma que bem 

entender, em grupo, individualmente, utilizando tecnologias e com o professor 

(SCHNEIDER, 2015).  

 

2.2.4 - “O desafio de promover a aprendizagem do aluno” 

 

Atualmente, a visão do aluno no centro do processo de ensino está distante. 

Estudos revelam que a mais de duzentos anos passou a existir pesquisadores com a 

preocupação em trocar a ordem existente: ao contrário de o estudante estar em volta do 

ensino obrigatório, à instituição é que precisaria estar ao redor dele. Nesse cenário tem 

grande importância a ideia central da obra pedagógica de Maria Montessori de que 

meninos e meninas precisam de um lugar adequado que os possibilite viver e aprender. 

O que se tornou mais conhecido no método Montessori, foi priorizar o interesse das 

crianças, incentivar o desenvolvimento da disciplina e o pensamento responsável. Nesse 

método a distinção entre os estudantes começou a servir de modelo no processo 
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educacional, isto é, tem como foco principal a instituição proporcionando o crescimento 

de todos (SCHNEIDER, 2015).  

Proporcionar a evolução intelectual do estudante é um exercício desafiador para 

o professor. O que deve ser feito a frente disso? Acredita-se que a saída, pode ser 

iniciada, com três pontos de vista: planejamento, ênfase em pesquisa e no 

desenvolvimento de iniciativas e utilização de tecnologias. Referente ao planejamento, o 

que não pode ocorrer é um plano sem flexibilidade e criação desorganizada de 

conteúdo. Com ele bloqueado, sem poder fazer modificações e adaptações essenciais no 

cotidiano, torna-se impossibilitado de servir os estudantes completamente; agora à 

criatividade desorganizada, faz com que as aulas sejam improvisadas, perdendo o foco 

principal e a potencialização. O próximo é o foco na pesquisa e no desenvolvimento de 

iniciativas, proporcionando aos estudantes relacionar o conteúdo abordado com o 

desenvolvimento do interesse e o que cada um necessita. Dos questionamentos, 

indecisões e inquietações, possibilitam o aparecimento de pesquisas e trabalhos, que do 

mesmo modo irão requerer de planejamento e organização. Finalmente, hoje temos os 

recursos tecnológicos, que nos trazem informações, imagens e resumos de resultados 

completos. O papel principal do professor é auxiliar o aluno a esclarecer essas 

informações, a relaciona-las, a interpretar conforme forem surgindo, desenvolver no 

estudante a vontade de aprender, para que sua curiosidade se desenvolva cada vez mais 

(SCHNEIDER, 2015).  

Sem dúvida, essa nova postura do professor pode causar insegurança, pois, a 

imagem que temos nos dias atuais é de um professor que faz um planejamento, que 

repassa uma informação, em seguida solicita ao estudante que demonstre através de um 

questionário se ocorreu o aprendizado do conteúdo de forma descrita (SCHNEIDER, 

2015).  

Entretanto, se visualizarmos de outra forma, essa linha de pensamento tira um 

peso carregado há anos pelo professor. Ele passa por uma cobrança de domínio total do 

conteúdo ou área que ensina e isso durante toda sua vida. Com a velocidade das 

informações atualmente, é visualizado que o estudante, tendo oportunidade de construir 

seu conhecimento e autonomia, retira do professor a imagem de responsável direto do 

fracasso da instituição (SCHNEIDER, 2015).  

 Isto é, na educação personalizada o aluno é constantemente cobrado de modo 

que busque atender a suas necessidades, curiosidades e interesses. Assim, as tecnologias 

são indispensáveis nos planos e nos currículos. Através delas, o aluno tem possibilidade 
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de potencializar seus conhecimentos e o professor pode conhecer as dificuldades e 

facilidades dos alunos mais de perto (SCHNEIDER, 2015).  

 A partir da discussão sobre o papel que desenvolve professor e aluno no modelo 

de Ensino Híbrido, e da apresentação do ambiente para a aplicação dessa metodologia, é 

indispensável discutirmos os princípios que devem ser seguidos para a aplicação correta 

dessas metodologias de aprendizagem. Além disso, apresentaremos alguns modelos 

“sustentados”, os mesmos ensinados durante o treinamento dos professores.  

 

2.3 - PRINCÍPIOS E MODELOS DO ENSINO HÍBRIDO 

 

 Os princípios apresentados a seguir, referem-se ao relacionamento dos principais 

sujeitos do processo de ensino aprendizagem com a tecnologia, ou seja, para o Ensino 

Híbrido, o domínio e utilização dos recursos tecnológicos pelos alunos e professores são 

indispensáveis à concretização de uma cultura híbrida.  

 

O relacionamento professor-tecnologia: com a finalidade de adquirir o conhecimento 

já estabelecido pelo professor, procura-se empregar tecnologias para aumentar o 

desenvolvimento do aprendizado do estudante. Preferem aplicar tecnologias que 

consigam monitorar ações ou explorar algum ponto de vista, acontecimentos que não 

poderiam ser possível sem sua utilização. Algumas plataformas adaptativas possibilitam 

ao professor retirar informações específicas sobre cada aluno de modo a personalizar o 

aprendizado do aluno (BACICH et al., 2015).  

 

O Relacionamento aluno (a) – tecnologia: é o envolvimento de um estudante na 

resolução de um exercício, através de recursos tecnológicos digitais, executando de 

forma individual ou em grupo. É determinado por contato diário de ferramentas 

tecnológicas, a partir da primeira utilização, que pode ser motivado pela ferramenta, 

como: (iniciado por uma entrada de dados para que um aluno inicie um exercício de 

programação), ou através do estudante, como (o esboço de um gráfico utilizando um 

programa matemático). Nesses contatos, de início, objetiva-se acontecer uma ação-

reflexão-ação, em que o estudante inicia pela utilização da ferramenta, reflete sobre os 

resultados ocorridos e realiza a ação novamente. Nesse cenário, a aluno não atua 

refletindo previamente no que pode ocorrer com suas ações iniciais, porque as 

ferramentas oportunizam um exercício com base no instinto dos alunos, principalmente 
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na primeira utilização da ferramenta, logo, necessita-se utilizar para compreender como 

funciona na prática. O objetivo é que futuramente desenvolva a reflexão-ação-reflexão, 

o aluno reflete sobre a ação que deseja, de forma proativa a visualizar as consequências, 

logo, age de verdade (BACICH et al., 2015).  

 

O relacionamento professor-aluno(s)-tecnologia: é uma mistura das duas relações 

citadas acima, o professor atuando como um intermediário nas relações dos alunos com 

as ferramentas de busca pela informação e desenvolvimento do conhecimento 

(BACICH et al., 2015). 

 

 Quanto aos modelos de Ensino Híbrido, dividem-se em, “disrruptivos” (aqueles 

que rompem com o ensino tradicional) e os sustentados ( aqueles que não rompem com 

o ensino tradicional) ao contrário, misturam-se a eles. Dessa forma, apresentamos a 

seguir, somente os modelos sustentados, uma vez que, acreditamos que o ensino 

tradicional não deve ser descartado, apenas potencializado com as tecnologias. São eles:  

  

Modelo de rotação: os alunos alternam os exercícios propostos conforme um horário 

específico ou determinado pelo professor. Com o professor ou sem, diálogos em grupo, 

manuscritos, leituras e indispensavelmente um exercício on-line. Conforme esse modelo 

surge os seguintes submodelos abaixo (BACICH et al., 2015).  

 

Rotação por estações: Os alunos são colocados em grupos, cada um resolve um 

exercício, conforme planejado pelo professor para a aula. São feitas escritas, leituras, 

entre outras. Um dos grupos realiza exercícios de modo on-line que, não exigem um 

acompanhamento intenso do professor. A ênfase é no trabalho executado de forma 

colaborativa entre os estudantes. Em um dos grupos o professor pode acompanhar mais 

de perto àqueles com um nível de dificuldade maior. Os diversos recursos disponíveis e 

utilizáveis, como leitura, vídeos, exercícios individuais e colaborativos, proporcionam a 

personalização da educação, porque, nem todos aprendem no mesmo ritmo. Depois de 

um tempo específico, combinado com os alunos anteriormente, eles alternam-se entre 

grupos, e essa troca permanece até que todos tenham passado pelos grupos existentes. A 

organização dessa forma de atividade não é contínua, os exercícios executados pelos 

grupos, são individuais, contudo permanecem de maneira incorporada, com a finalidade 

de que todos obtenham a chance de acessar os materiais que os outros grupos 
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utilizaram. A inova Schools, no Peru, possui uma experiência sendo desenvolvida, o 

educador levanta os conhecimentos prévios dos alunos, com a finalidade de que 

trabalhem de forma colaborativa e sistematizada os ensinamentos da aula. Nesse grupo 

de instituições de ensino, o Ensino Híbrido é estruturado na condição Group Leraning 

(aprendizado em grupo), que é ministrado pelos professores, juntamente com alunos, 

objetivando incentivar o trabalho colaborativo, e no de forma Solo Learning 

(aprendizagem individual), que utiliza o ensino on-line (BACICH et al., 2015). 

 

Laboratório rotacional: Os alunos revezam entre a sala de aula e o laboratório de 

informática. Esse modelo tem início pela sala de aula de modo tradicional, na sequência 

os alunos utilizam o computador ou o espaço do laboratório de aprendizagem. Esse 

modelo potencializa a maneira de operar, facilitando a aplicação do ensino 

personalizado, mas não substitui a ideia central dos exercícios tradicionais na sala. Ele 

utiliza a educação on-line como recurso para inovar o método tradicional atual, com 

objetivo de atender de forma mais completa os alunos com maiores necessidades. Logo, 

nesse modelo os alunos resolvem suas atividades nos computadores do laboratório de 

forma individual e autônoma, com objetivo de concluir o que foi determinado pelo 

professor, e a outra parte da turma fica em sala, resolvendo exercícios. Nota-se que esse 

modelo proposto se parece com o modelo de rotação por estações, em que os alunos 

rotacionam entre grupos dentro da sala de aula, mas no laboratório rotacional essa 

rotação é feita em espaços difernetes, entre o laboratório e a sala de aula, de forma 

individual, sempre com a companhia de algum professor ou tutor (BACICH et al., 

2015).  

 

Sala de aula invertida: Neste modelo de ensino o aluno estuda a teoria em casa na 

internet, na sala de aula aplica os conhecimentos resolvendo exercícios, debate com 

colegas e entre outras atividades. A explicação que era feita em sala de aula passa ser 

feita em casa, com auxílio da internet, orientada pelo professor, e o que era feito em 

casa, atividades, aplicações e experimentações, são feitas em sala de aula. Esse é o 

principal modelo para iniciar a aplicação do Ensino Híbrido, o educador é motivado em 

não acreditar que seja a única maneira de implementar um modelo Híbrido de educação, 

que possibilita ser aperfeiçoado. Pode-se refletir diversos modos de melhorar esse 

modelo, inserindo o descobrimento e testes como sugestão para os alunos, ou melhor, 
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possibilitar a interação na prática antes de estudar a teoria, que pode ocorrer através de 

vídeos, leituras (BACICH et al., 2015).  

 Os alunos estabelecem sua visão de mundo ligando seus conhecimentos iniciais 

e unificando as informações novas com estruturas cognitivas que já existem para que 

possam pensar de maneira critica referente ao conteúdo exposto. Intelectuais da área 

garantem que o modelo que parte da prática é mais eficaz, visto que é impossível obter 

respostas antes de refletir sobre as perguntas (SCHNEIDER; BLIKSTEIN; PEA, 2013). 

Não existe uma sequência determinada para o emprego e progresso desses 

modelos em ambiente de ensino-aprendizagem, muito menos uma classificação 

hierárquica entre eles. Os professores aplicam esses modelos de forma incorporada, 

apresentando um exercício utilizando o modelo de aula invertida depois de uma aula 

que foi utilizado o modelo de rotações por estações, por exemplo (BACICH et al., 

2015). 

Ao analisar as teorias pedagógicas – adicionando os recursos digitais na 

preparação de um andamento metodológico com a finalidade de melhorar a integração 

da educação on-line ao currículo escolar – de forma a valorizar as relações entre as 

pessoas e o trabalho colaborativo na construção do conhecimento, esses modelos de 

Ensino Híbrido integram várias tendências com a finalidade principal de possibilitar ao 

aluno aprender cada vez mais e com qualidade (BACICH et al., 2015). 

Nesse sentido, os modelos de Ensino Híbrido propõe também uma avaliação 

diferenciada, utilizando-se de recursos tecnológicos como uma das ferramentas de 

avaliação, que, sobretudo, a avaliação diagnóstica, que será explicada na seção seguinte.     

 

2.3.1 – “Avaliação e tecnologia: a questão da verificação de aprendizagem no modelo 

de ensino híbrido” 

 

No modelo de aprendizagem híbrida isso fica muito perceptível: é necessário 

usar o papel diagnóstico
5
 da avaliação de forma principal, visando refletir o espaço 

escolar (RODRIGUES, 2015). 

                                                           
5
 Avaliação Diagnóstica presta-se ao mesmo objetivo: diagnosticar, verificar e levantar os pontos fracos 

e fortes do aluno em determinada área de conhecimento.” 
(http://www.sosprofessor.com.br/blog/avaliacao-diagnostica-formativa-e-somativa/) 
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No método de aprendizagem híbrida, a tecnologia possibilita novas e diferentes 

formas avaliativas, como ferramentas variadas, programa de ajuda e registro próprio de 

resultados, inúmeras maneiras de apresentação e entrega (RODRIGUES, 2015). 

Também passa por modificações a maneira de entregar os resultados das 

avaliações, porque, encaminhar através dos recursos digitais, eles serão avaliados e 

estudados de maneira mais concreta e prática (RODRIGUES, 2015). 

Finalmente, é importante fazer uma analise crítica dos métodos. O exercício da 

educação reflexiva é parte ligada a avaliação, como determina o método de 

aprendizagem híbrida (RODRIGUES, 2015). 

 Na seção seguinte, apresentamos alguns recursos que podem ser utilizados no 

processo de aplicação dos modelos e também nas avaliações.  

 

2.3.2 – “Alguns tipos de recursos on-line e suas potencialidades” 

 

O propósito de se utilizar uma ferramenta não pode ser a utilização por si só. É 

essencial que os professores, ao solicitar o uso de algum desses instrumentos, reflitam 

sobre as vantagens e nas obrigações que o mesmo vai atender, que simplicidade ele 

proporcionará, se vai produzir dados (e, se acontecer positivamente, de quais 

características) e em que momentos ele não atenderá as necessidades. É necessário 

estudar as ferramentas antes para efetuar essa observação. Na primeira utilização, o 

docente deve fazer um teste com os alunos, analisando o efeito para esses estudantes 

(SUNAGA; CARVALHO, 2015). 

Existem várias ferramentas que podem ser utilizadas pelos docentes, realizando 

uma especificação de acordo com suas propriedades. Por exemplo, ambiente virtual de 

aprendizagem, plataformas adaptativas, ferramentas google e complementos, objetos de 

aprendizagem. 

Apesar de o Ensino Híbrido ter uma metodologia inovadora que demostra 

resultados positivos, ela ainda está em processo de consolidação no Brasil, dessa forma 

provoca resistências para o trabalho docente, e é passível de algumas falhas e 

equívocos. Na seção seguinte apresentamos algumas críticas, que também consideramos 

fundamentais para a adoção do Ensino Híbrido em qualquer instituição.   
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2.3.3 – Críticas ao Ensino híbrido 

  

De acordo com Valente (1993) existem críticas a respeito do Ensino Híbrido que 

devem ser levadas em consideração, como, por exemplo: o receio de alguns professores 

é que sobre as dificuldades dos alunos em aprenderem ou tirarem dúvidas com as 

atividades on-line. Outro fator apontado é o fato de ser uma metodologia que é 

“bastante dependente da tecnologia, o que pode criar um ambiente de aprendizagem 

desigual” (idem, p.16), já que nem todos os alunos possuem recursos tecnológicos em 

suas residências. Mas as críticas mais relevantes entre todas dizem respeito às “chances 

de banalização”, uma vez que as aulas em formato digital podem simplificar e diminuir 

os conteúdos; e “barateamento do processo educacional”, ou seja, é evidente que o custo 

de vídeo-aulas ou outros recursos digitais é menor do que o modelo tradicional de 

ensino, que exige a contratação de professores específicos para cada área de ensino.  

 Valente (1993) afirma, no entanto, que esta proposta de ensino tem sido muito 

pensada e bem elaborada para que não se torne mais um modismo educacional 

momentâneo.  

Nosso objetivo neste capítulo foi apresentar um breve histórico do Ensino 

Híbrido, sua organização estrutural, princípios e fundamentação teórica, com o intuito 

de subsidiar o próximo capítulo, no qual apresentaremos a construção e aplicação de um 

projeto para treinamento de professores do Ensino Fundamental de uma escola do 

Município de Santo Antônio de Pádua- RJ. 
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CAPITULO 3 – PROPORCIONANDO CAPACITAÇÃO PARA DOCENTES 

SOBRE ENSINO HÍBRIDO  

 

A ideia de construir um treinamento partiu da necessidade de superar a 

desmotivação dos alunos do Ensino Fundamental da Escola Municipal Escola Viva,  

escola municipal de Santo Antônio de Pádua. Durante três períodos da disciplina 

Pesquisa e Prática de Ensino (PPE) foram observadas aulas tradicionais que, embora 

apresentassem os conteúdos, nem todos os alunos conseguiam atingir suas necessidades 

de forma completa. Essa situação gerou alguns incômodos e a necessidade de pensar 

uma alternativa metodológica. 

O Ensino Híbrido foi apresentado pelo orientador e foi adotado por ser uma 

metodologia inovadora que envolve recursos tecnológicos no processo de 

aprendizagem, com articulação com o ensino tradicional.  

O treinamento foi planejado para que fosse oferecido como parte de um projeto 

de extensão do grupo de pesquisa Tecnologia, Educação e Cognição (TEC), para os 

professores da Educação Básica. Na apresentação do treinamento precisava ser adotada 

a metodologia híbrida de ensino de modo que ocorressem tanto de forma presencial, 

com o uso de material impresso, lousa, giz, projetor, dentre outros, e também com a 

utilização de ferramentas digitais, como vídeo-aulas, computadores, internet, 

repositórios online, dentre outros. Após quatro meses de pesquisa bibliográfica, 

retratada no capítulo anterior, iniciou-se a elaboração do curso e a preparação dos 

materiais didáticos a serem utilizados. A proposta foi de um curso em cinco módulos 

que somaram 40h, sendo 10h presenciais e 30h à distância. 

O convite para participação no curso foi feito exclusivamente de forma 

presencial; e durante esse convite aos professores dessa escola, foram identificadas as 

características mencionadas durante os períodos de PPE, com alunos desmotivados em  

função de metodologias que não privilegiam o aprendizado e a participação.  

Após uma explicação resumida do conteúdo a ser tratado, foi disponibilizado um 

formulário via Google para inscrições. De 60 professores que atuam na instituição, 30 

se interessaram pelo curso, 10 começaram e apenas 9 concluíram o treinamento, 

recebendo certificação de 40 horas de participação. 

Foi criado e utilizado um grupo no Facebook para facilitar a comunicação com 

os participantes durante o treinamento, tirar dúvidas, dentre outros. Tal mecanismo foi 

fundamental para contornar problemas decorrentes da ocupação do INFES pelos 
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estudantes, de modo que tal evento não impactou significativamente as aulas 

relacionadas às atividades aqui desenvolvidas.   

Os encontros presenciais ocorreram no Laboratório de Informática do, em Santo 

Antônio de Pádua, no horário das 18h00min às 20h00min, pois esta foi a melhor opção 

aos professores da educação básica regular. 

Para cada módulo foi determinado um tema e foi realizada a divisão em duas 

partes (Figura 1): um encontro presencial de 2 horas, desenvolvimento de atividades 

realizadas à distância com 6 horas, perfazendo 8 horas semana/módulo. Esta duração foi 

estabelecida para possibilitar que os professores tivessem tempo suficiente para realizar 

todas as tarefas planejadas e para assimilarem adequadamente os conteúdos tratados nos 

encontros presenciais e nas demais atividades. 

A duração total do treinamento foi de cinco semanas de modo a minimizar a 

evasão e maximizar o aprendizado. 

 

 
Figura 1 - Plano de aula   

 

 Como mencionado, cada módulo abordou um tema diferente. Para a organização 

da divisão foi utilizada a estrutura do livro base (BACICH, NETO, TREVISANI; 2015) 

considerando abordar no treinamento dois capítulos por semana (Figura 2). Uma 

apostila foi elaborada e disponibilizada através do Google Drive, além disso, foi 

gravado um vídeo de 20 minutos para cada abordagem de aula, e criada uma pasta 

virtual com materiais de apoio e exercícios de fixação por conteúdo discutido. 
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Figura 2 - Módulos do treinamento 

 

 O treinamento foi avaliado por meio de dois questionários, um aplicado no 

primeiro encontro presencial e outro ao termino de todas as atividades.  

O primeiro questionário é composto por sete questões, sendo quatro sobre 

informações pessoais (sexo, idade), área e tempo de atuação. As outras três questões, 

discursivas eram para levantar se os cursistas já aplicaram alguma metodologia 

diferente da tradicional em suas aulas, se conheciam o Ensino Híbrido, e em caso 

afirmativo, pedia para que escrevessem um pouco a respeito, e por fim pedia que 

indicassem pontos positivos e negativos do mesmo. A última questão indaga sobre a 

expectativa dos professores na participação de um treinamento sobre Ensino Híbrido. 

No segundo questionário as questões discursivas buscaram identificar se os 

professores entenderam o conceito de Ensino Híbrido. Se sim, solicitou-se que 

explicassem o que aprenderam no treinamento sobre o tema e o grau de importância da 
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aplicação na sala de aula, citando pontos positivos e negativos. A próxima questão 

abordou a possibilidade de utilização do EH e seus modelos de ensino nas aulas após o 

treinamento. Em seguida questionou-se sobre a infraestrutura da escola onde atuam, ou 

seja, se esta possibilita a aplicação das metodologias do EH, apreendidas durante o 

treinamento. E a última questão diz respeito ao treinamento, sobre o que pode ser 

melhorado em sua aplicação.  

 

3.1 - AVALIAÇÃO PRELIMINAR 

 

Dos dez professores que participaram do treinamento, cinco eram do sexto 

feminino e os outros cinco do sexto masculino, que lecionam em áreas diferentes, mas 

também, no caso de dois participantes, atuavam fora da sala de aula: uma era diretora da 

escola e a outra orientadora pedagógica.  

A participação da diretora e orientadora foi de grande importância no 

treinamento, visto que, o Ensino Híbrido não está restrito somente aos professores e 

alunos, mas toda a comunidade escolar. De acordo com Cannatá (2015): 

 

a participação de toda equipe escolar contribui na validação de 

mudanças significativas no ensino e na escola. [...] O diretor, o 

coordenador, o professor, o aluno o funcionário são agentes desse 

processo, e uma gestão pode ser democrática e eficaz se eles se 

interagirem e executarem suas ações em parceria. (CANNATA, 2015, 

pág 155. )  

 

Essa relação entre os integrantes da comunidade escolar é fundamental, 

sobretudo, pelo fato de alguns professores, devido ao longo tempo de carreira, podem 

apresentar certa resistência quanto às modificações de metodologias em suas aulas – não 

é o caso dos participantes do treinamento. Isso porque, a metodologia que utilizam 

também é eficaz em alguns aspectos, como por exemplo, nas aulas dialogadas, entre 

outros. O que o Ensino Híbrido defende, no entanto, não é a substituição do método em 

vigor, mas “misturar-se” a ele, para logo, potencializar o ensino.  

O Gráfico 1 e Tabela 1 abaixo demostram o tempo de carreira ligado à utilização 

de tecnologias e metodologias diferenciadas nas aulas dos docentes participantes. 
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Gráfico 1 – Tempo de atuação 

 

Tempo de carreira SIM NÃO 

35 anos   

30 anos   

15 anos   

13 anos   

10 anos   

9 anos   

4 anos   

3 anos   

1 anos   

4 meses   

Tabela 1 – Utilização de Metodologias Diferenciadas 

 

O professor como mais tempo de carreira relata o uso de fotografias como 

metodologia diferenciada em suas aulas.  

Fazendo a relação entre o tempo de atuação e as metodologias utilizadas, 

percebe-se que aqueles professores com até 15 anos de experiência docente, têm uma 

tendência maior a aderir a inovações em suas aulas. Tal fato deve-se às exigências 

educacionais. 

40% 

40% 

20% 

Até 5 anos

Até 15 anos

A partir de 30 anos
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Percebeu-se nos questionários, que os professores que atuam no Ensino 

Fundamental II (EFII) utilizam mais metodologias diferentes que aqueles do Ensino 

Fundamental I (EFI). 

 

 
Gráfico 2 – Nível de escolaridade de atuação 

 

 

Foi relatado pelos docentes nos questionários a utilização de “projetos 

temáticos”, “aulas expositivas”, “filmes, visitas e maquetes”, “aulas POP’s”
6
, 

“ilustrações ampliadas, Excel”, “fotografias”, “jogos e vídeos”, etc. No entanto a 

questão buscou abordar metodologias e não recursos, logo nenhuma das formas de 

aplicação se aproxima dos conceitos dos modelos do Ensino Híbrido abordados durante 

o treinamento. 

A metodologia, no entanto, de acordo com Goldenberg (2004), diz respeito não 

somente aos recursos, mas antes de tudo, aos objetivos, a organização, a sistematização 

e o estudo dos caminhos para atingir os objetivos. Este autor afirma que a metodologia 

não trata apenas da objetividade, mas também da subjetividade, ou seja, além de traçar 

determinados caminhos para atingir o seu próprio objetivo, o professor deve pensar qual 

a relação do aluno com o conteúdo ensinado, para que ensinar tal conteúdo e como o 

mesmo será utilizado.  

Por isso, ao se perguntar no questionário sobre o uso de alguma metodologia 

diferente da tradicional, buscava-se esclarecimento sobre uma organização e 

sistematização e a preocupação com o tipo de formação que se quer dar aos alunos.  

Por fim, as respostas dadas ao questionário demonstraram entusiasmo e interesse 

dos professores, embora 7 dos 10 não conhecessem o Ensino Híbrido. 

                                                           
6
 Aulas atrativas. 

46% 
54% Ensino Fundamntal I

Ensino Fundamntal II
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3.1.2 – ANÁLISE PÓS-REALIZAÇÃO  

 

O segundo questionário foi aplicado ao término do treinamento, e tinha por 

objetivo medir o entendimento dos professores com relação ao conteúdo abordado, além 

de levantar a possibilidade de adoção da metodologia. Mas era importante saber 

também se a escola na qual atuam possuí infraestrutura necessária para aplicação dos 

modelos de Ensino Híbrido abordados no treinamento. A última pergunta do 

questionário era voltada para o próprio treinamento, consultando sobre possíveis pontos 

a serem melhorados. 

 Dos dez professores participantes em suas respostas, nove responderam ao 

questionário e todos indicaram em suas respostas que compreenderam o conceito 

apresentado no treinamento. No entanto, quando foi solicitada uma explicação, sete 

docentes se aproximaram mais do conceito real de Ensino Híbrido. Todos falaram do 

uso da tecnologia, sem falar das formas de usá-la, porém, para esta metodologia é o 

modo de aplicá-la que faz a diferença. Apenas um professor descreveu em sua resposta 

o ponto central do Ensino Híbrido, que é a articulação do modelo de ensino já utilizado 

com os novos modelos apresentados. 

Como aponta Valente (1993) o modelo “é bastante dependente da tecnologia”, 

podendo impossibilitar sua aplicação. Este posicionamento dos participantes leva a 

destacar que o simples acesso à tecnologia não garante a aplicação correta dos modelos 

de Ensino Híbrido.  

Dois dos participantes, em suas respostas apenas adjetivaram o Ensino Híbrido, 

mas pelas observações feitas durante o treinamento conclui-se que entenderam o 

assunto. Oito dos participantes consideraram muito importante a aplicação do EH na 

sala de aula e apenas um indicou ser importante. 

Com relação aos pontos positivos, sete destacaram o protagonismo e autonomia 

do aluno. Um dos princípios do Ensino Híbrido consiste, justamente, em ter o aluno 

como centro do processo de ensino aprendizagem. De acordo com Montessori (2010), 

“além de levar em conta os centros de interesse das crianças”, isto pode “encorajar a 

autodisciplina e o senso de responsabilidade”, quando bem mediados pelo professor.  

Dessa forma, diferente do ensino tradicional, os alunos também são responsáveis 

pela construção do seu conhecimento, pois os modelos de Ensino Híbrido exigem uma 

participação mais ativa dos estudantes, logo, os professores deixam de ser os 
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responsáveis por transmitir os conhecimentos e passam a construir com os alunos. 

Ainda de acordo com Schneider (2015), esta concepção do aluno no centro do ensino, é 

decorrente de uma Pedagogia Nova, um modelo educacional surgido no final do século 

XIX, que nasce como crítica à Pedagogia Tradicional (SAVIANI, 2008).  

Dois professores participantes apontaram o acesso rápido e atualizado a 

diferentes informações. 

Com relação aos pontos negativos são identificados elementos importantes nas 

respostas dadas (Gráfico 4). 

 

 

 

Gráfico 3 – Pontos negativos no Ensino Híbrido 

 

 Dois professores demonstram a necessidade de cursos de formação continuada 

como para o uso de tecnologia na sala de aula. De fato, existe uma carência não só na 

formação continuada, mas na formação inicial desses professores, que embora sejam 

incentivados a utilizarem recursos tecnológicos, de acordo com Cantini et al (2006), não 

recebem os “meio reais” para executa-los. 

 Dessa forma, através de políticas públicas de inclusão digital, é possível 

oportunizar minimamente o acesso a tecnologias, que podem ajudar os professores no 

seu dia a dia. De acordo com Moran (2004), uma educação de qualidade deve ter o 

professor bem preparado, motivado, bem remunerado e com formação atualizada. 

2 

2 
3 

2 

Falta de
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do professor
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 Dois professores não apontaram pontos negativos, no entanto é importante 

ressaltar que o método de Ensino Híbrido possui limites, como mencionado 

anteriormente. 

 Outro ponto levantado por três professores foi a falta de estrutura e 

investimentos na área de tecnologia nas escolas públicas. De modo a complementar este 

dado, é importante verificar os resultados da próxima questão na qual os participantes 

deviam indicar se a escola possui infraestrutura necessária (Gráfico 5). 

 

  

Gráfico 4 – A escola possui infraestrutura? 

 

Vale lembrar que todos os participantes do treinamento atuam na mesma escola, 

no entanto, como demonstra o gráfico anterior há divergência de opiniões em relação à 

infraestrutura disponível, quando inclusive um dos professores menciona que a escola 

está em adaptação e os demais se dividem entre tem e não tem infraestrutura necessária 

para aplicação do Ensino Híbrido. 

 Três dos professores, embora, concordem que haja estrutura, também divergem, 

quando indicam que é preciso realizar melhorias. Com relação à resposta “não”, um 

professor deixa a entender que há internet, mas não é liberada. O outro diz que não há 

quantidade suficiente de “recursos e metodologias de ensino necessários”. 

 Durante a experiência de estágio na escola, o autor percebeu que a escola não é 

totalmente adaptada para aplicação de todos os modelos apresentados no treinamento, 

no entanto, possui alguns recursos que possibilitam a aplicação do modelo, por 

exemplo, sala de aula invertida e rotação por estação.  

 Conforme observação dos docentes, dos três modelos ensinados no treinamento, 

apenas o Laboratório Rotacional não é aplicável nessa escola, pois não há laboratório de 

informática.  

4 

4 

1 

Sim

Não

Em adaptação
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 Uma análise interessante se fez quando analisa-se que um dos professores que 

declarou que a escola não tem infraestrutura, quando questionado sobre a possibilidade 

de aplicar as metodologias de Ensino Híbrido em suas aulas, revelou que seria possível, 

sobretudo, aplicar as metodologias “sala de aula invertida” e “rotação por estação”. Ou 

seja, ele reconhece que a realidade suporta o uso de alguns modelos, mas deixa claro 

que a infraestrutura necessita de melhorias. 

 Todos os professores indicaram ser possível aplicar alguns modelos do Ensino 

Híbrido na escola, mesmo aqueles que indicaram algum problema na escola. 

Perguntados sobre o que pode ser melhorado no treinamento, a grande maioria 

aponta a maior duração e apenas 1 escolhe a opção nada a declarar (Gráfico 5). Um dos 

participantes sugere, inclusive, que o curso seja oferecido anualmente como forma de 

atualização pedagógica. 

 

 

Gráfico 5 – O que pode ser melhorado no treinamento? 

 

Juntamente com o Grupo de Pesquisa Tecnologia Educação e Cognição (TEC), 

Foi pensada a continuidade do treinamento, ainda em organização, e com grande 

possiblidades de acolher as propostas sugeridas pelos professores. O intuito é atingir 

mais professores de todo o Rio de Janeiro, e outros através de projetos de extensão. 

 Em uma análise comparativa das opiniões no primeiro e no segundo 

questionários, antes e depois do treinamento, concluiu-se que os professores 

utilizavam recursos, mas sem que estes fizessem parte de um planejamento e 

organização diária. Porém, a partir das respostas dadas ao segundo questionário e com 

o contato posterior ao treinamento, pode-se dizer que, além de receptivos à 

oportunidade e participativos, alguns dos professores divulgaram relatos e imagens da 

aplicação dos métodos de Ensino Híbrido em suas aulas, em clara demonstração de que, 

8 

1 
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apesar de curto, o treinamento contribui de forma efetiva, no que se refere ao 

aprendizado de novas metodologias de ensino, para os professores da região. 
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CAPÍTULO 4 - CONTRIBUIÇÕES: OFICINA E APLICATIVO  

 

Após a realização do treinamento e a clara demonstração de suas contribuições ao 

processo de ensino, foram planejadas duas atividades a fim de realizar testes para 

aprimorar a prática docente. Neste intuito foi elaborada uma Oficina (seção 4.1) para 

apresentação breve do tema de modo a abranger mais profissionais e para reduzir as 

barreiras ao novo modo de ensinar. Também foi desenvolvido um aplicativo (4.2) 

visando auxiliar no entendimento dos modelos do Ensino Híbrido. 

 

4.1 – OFICINA SOBRE ENSINO HÍBRIDO 

 

 Nos dias 07 e 08 dezembro de 2016, ocorreu no INFES o I Seminário de 

Pesquisa: “Desenvolvimento Curricular, Formação de Professores e Tecnologias em 

Educação Matemática”, que tinha em sua programação a possibilidade de submissão de 

oficinas com propostas educacionais inovadoras e de caráter interdisciplinar. Com esta 

oportunidade, foi submetida e, após aprovação, realizada a oficina sobre Ensino 

Híbrido. 

 Como forma de também sondar e avaliar esta oficina, os questionários foram os 

mesmos utilizados no treinamento e o material para a apresentação foi uma versão 

condensada, para que fosse possível sua exposição em quatro horas. 

 Duas pessoas participaram da oficina, ambos alunos do INFES, um homem e 

uma mulher, ambos atuantes no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID), respectivamente, Física e Computação. A participante, que leciona 

Informática Educativa, tem dois anos de atuação no Ensino Fundamental I e Ensino 

Fundamental II, e o participante que leciona física, tem apenas um ano de atuação no 

Ensino Fundamental II. 

 Perguntados sobre as metodologias didáticas, o que leciona Física utiliza aulas 

dinâmicas e realiza experimentos referentes ao conteúdo; a que leciona Informática 

Educativa utiliza jogos eletrônicos. Apenas a participante conhecia o Ensino Híbrido, 

para a qual o ponto positivo do método são “aulas dinâmicas” e os pontos negativos a 

falta de “infraestrutura e profissional preparado”, em clara manifestação das 

preocupações já mencionadas neste projeto.  
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 Com relação a expectativa, a participante respondeu que o seu objetivo de 

aprender a usar as metodologias do Ensino Híbrido de forma correta, enquanto o aluno 

espera conhecer um novo método de Ensino que seja eficaz e motive os alunos.  

 Seguindo a mesma estrutura adotada no treinamento, após a realização da 

oficina, o segundo questionário foi aplicado. 

 Sobre a importância da aplicação dos modelos do Ensino Híbrido, os dois 

participantes consideram “muito importante” e ressaltam pontos positivos. Ambos 

mencionam aulas dinâmicas e apenas um enfatiza o aluno como centro do processo de 

aprendizagem, atuando de forma ativa juntos com o professor. Este ponto é central no 

Ensino Híbrido. 

 Quanto aos pontos negativos, um participante não apontou nenhum, o outro 

participante apontou que a “maturidade” dos estudantes é que determinará sua 

autonomia. Além disto, ambos indicaram que a aplicação das metodologias do Ensino 

Híbrido em suas aulas é possível, sobretudo por suas escolas possuírem infraestrutura 

suficiente. 

 Ao final da oficina, foi pedido aos participantes que analisassem três imagens de 

sala de aula e identificassem o modelo que correspondesse a cada uma e depois 

descrevessem como aplicariam os modelos naqueles cenários. Os dois participantes 

demonstraram em suas respostas o total entendimento e forma de aplicação dos modelos 

rotação por estação, laboratório rotacional e sala de aula invertida. 

 A realização da oficina cumpriu com os objetivos iniciais, mas devido ao 

público restrito não foi possível avaliar o impacto da apresentação em tempo curto. A 

curiosidade e a busca por informações a respeito dos conteúdos é um fator a se destacar 

e certamente demonstra a viabilidade dos assuntos relativos ao Ensino Híbrido para a 

realidade de professores e instituições. 

 

4.2 – APLICATIVO PARA APOIO AO APRENDIZADO DE ENSINO HÍBRIDO 

 

 A proposta de se elaborar um aplicativo visou potencializar atividades de 

formação de professores na cultura Híbrida. Inicialmente planejado como uma forma de 

avaliar, além de apoiar o ensino usando conteúdos informativos, vídeos, etc, de modo 

diferente dos questionários que eram respondidos antes e depois do treinamento. 
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 Ressalta-se a importância da avaliação como instrumento que contribui tanto 

para o aperfeiçoamento daquele que aprende quanto para aquele que ensina, que pode, a 

partir dos dados traçar novos caminhos e pensar novas formas de ajudar o aluno a 

atingir suas necessidades de aprendizado (RODRIGUES, 2015). 

 Para Luckesi (2002), a avaliação possui três aspectos indispensáveis: o 

diagnóstico, onde o professor mensura o nível de conhecimento do aluno; a 

qualificação, na qual a partir do diagnóstico, seleciona-se os novos conteúdos 

necessários para complementar o aprendizado do aluno naquilo que ele apresenta mais 

dificuldade; e por último, o planejamento, que é o momento no qual o professor 

organiza atividades e propõe novos instrumentos avaliativos para que ele e o aluno 

atinjam os objetivos esperados. 

 Com isso, mais do que medir acertos e erros, o aplicativo aponta o progresso do 

usuário em determinados modelos e disponibiliza material de apoio para 

aprofundamento, conforme a Figura 3 abaixo.  

Ao iniciar o aplicativo (web), é exibida uma tela completa contendo os recortes 

apresentados nas figuras 3, 4, e 5 e se possibilita que o usuário teste seus conhecimentos 

sobre Ensino Híbrido.  

No topo da página é possível visualizar pequenas descrições sobre os três 

modelos utilizados no treinamento e na oficina, conforme a Figura 3, quais sejam, sala 

de aula invertida, rotação por estações e laboratório rotacional. 

 

 

Figura 3 – Parte superior da tela inicial do aplicativo 
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Em seguida, são apresentados cenários através de fotos, Figura 4 e Figura 5, 

cada uma com 3 opções de classificação. Após analise e escolha, o usuário deve marcar 

a opção (modelo de ensino) que não pode ser aplicado na imagem analisada. 

 

 

 Figura 4 – Cenários para escolha da metodologia. 

 

Na Figura 5 é possível ver cenários com tecnologias que podem ser integradas às 

aulas ou separadas enquanto as atividades didáticas ocorrem. 

 

 

Figura 5 – Finalização da atividade 

 

 Analisados todos os cenários, o usuário deve clicar em Enviar Resposta (Figura 

5) para finalizar a atividade, assim, ele é direcionado para uma página (Figura 6), que 

destaca o modelo do Ensino Híbrido ele precisa estudar mais com base na quantidade de 

erros. Por exemplo, quando o maior número de erros foi sobre Laboratório Rotacional, 

nesta nova página será apresentado um texto explicativo desse modelo e uma vídeo aula 

explicativa, da mesma temática (como na Figura 6) . 
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Figura 6 – Telas de direcionamento pós-atividade baseada nos erros do usuário  

 

 Após assistir ao vídeo, o usuário pode refazer o teste para analisar novamente 

seu progresso mostrado pelo aplicativo. Estas são caraterísticas de uma plataforma 

adaptativa que, de acordo com Paulo Blikstein (2015),  disponibiliza material e favorece 

que o usuário após já errar, busque por atingir seus objetivos.  

 Caso todas as respostas estejam corretas na primeira tentativa de uso do 

aplicativo, a tela da Figura 7 é apresentada.  

 

 

Figura 7 – Simulação de redirecionamento para um curso  

 

Para o usuário que comete nenhum erro, na versão atual do aplicativo, há apenas 

a mensagem de parabéns, no entanto se pretende incluir exemplos de outras 

metodologias úteis para o dia a dia de sala de aula ou um vídeo curto indicando essas 

metodologias diversas, material de aprofundamento e agradecendo a participação.  
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4.2.1 - Avaliação do Aplicativo 

 

 Para avaliar a funcionalidade e usabilidade do aplicativo foi solicitado que os 

professores participantes do treinamento respondessem a um questionário sobre o 

mesmo. Dos dez professores participantes do treinamento, oito atenderam à solicitação. 

A opção foi por, após três meses do treinamento, avaliar novamente o nível de 

conhecimento dos professores sobre as metodologias do Ensino Híbrido de uma forma 

mais interativa, através do aplicativo. Solicitando que cada um utilizasse o aplicativo de 

forma individual, o autor foi à residência de cada docente e pediu para que o mesmo 

utilizasse o aplicativo.  

 O primeiro questionário aplicado antes do início da utilização do aplicativo, 

tenta em uma de suas questões, a abordagem do uso de metodologias diferenciadas, as 

quais muitos disseram que já utilizaram, mas não necessariamente relacionado a 

tecnologias digitais. Neste último questionário, posterior à utilização do aplicativo pelos 

professores, perguntava-se especificamente sobre o uso de tecnologias em suas aulas, 

para o qual obtivemos as seguintes respostas:  

 

 

Gráfico 6 – Utilização de tecnologia no ambiente escolar  

 

 Como demostra o Gráfico 7, as tecnologias digitais são, em geral, ferramentas 

utilizadas pelos professores em suas aulas. No treinamento foram discutidas as formas 

de uso e aderente ao pensamento de Ponte (2002), o papel das tecnologias no processo 

de ensino aprendizagem. Durante as discussões no curso foi mencionado que a 

tecnologia em si, simplesmente colocada na sala de aula, pouco interfere no aprendizado 
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dos alunos. O que vai diferenciar é o domínio em sua utilização, e o planejamento do 

professor, que deve conter os objetivos e os caminhos a serem traçados.  

 Como pode ser visto no Gráfico 7 todos os participantes consideraram o 

aplicativo bom ou ótimo. 

 

 

Gráfico 7 – Opinião geral sobre o aplicativo  

 

 Em uma avaliação mais técnica, o Gráfico 9 traz a opinião dos usuários sobre a 

interface. 

 

 

Gráfico 8 – Opinião sobre a tela ou interface do aplicativo 

 

 Quanto à utilização do aplicativo, a maioria dos professores não apresenta 

dificuldades, no entanto, um deles marcou a opção muito difícil, Gráfico 9. 
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Gráfico 9 – Opinião sobre a utilização do aplicativo 

 

 A questão que gerou o Gráfico 11, inicia o bloco de questões discursivas do 

questionário (Como você avalia a forma como os conceitos foram abordados no 

aplicativo?), para a qual não existiram categorias pré-definidas. Essas foram criadas 

pelo autor de acordo com as respostas. E como verifica-se nesse gráfico, sete 

participantes consideram que os conceitos foram abordados de forma objetiva. Mas o 

único usuário que encontrou dificuldade na utilização, ressalta que sua dificuldade se 

encontrava na interpretação.  

 

 

Gráfico 10 – Formas de abordagem dos conceitos no aplicativo 

 

Na questão 6 (Cite uma aula adequada para cada um dos modelos: a- 

Rotação por estações, b – Laboratório Rotacional, c – Sala de Aula Invertida) todos 

os participantes demonstraram que entenderam conceitos de Ensino Híbrido e que 

conhecem exemplos de formas de sua aplicação.  
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Uma melhoria necessária ao questionário é que aumentando o espaço para as 

explicações, que foi insuficiente e, a maioria dos professores se deteve em apresentar 

um tema para cada aula, abordada na pergunta anterior, mas sem necessariamente, 

descrever como desenvolveria o mesmo com a aplicação de cada um dos modelos de 

EH. 

Na questão 7 (O aplicativo auxiliou no aprendizado dos modelos de 

Aprendizagem Híbrida? Explique com suas palavras), os participantes 

justificaram que a utilização de situações em (imagens, vídeos) contribui para entender 

em quais cenários e como cada modelo poderia ser aplicado. Entendemos com isso que 

a utilização de cenários reais é uma forma de abordagem indispensável no aplicativo. 

É possível identificar até este ponto que o aplicativo, apesar de se tratar de um 

protótipo, contribui para aprimorar os conhecimentos dos professores sobre os modelos 

de Ensino Híbrido e possibilitar que evoluam quanto profissionais.   

Por fim, foi disponibilizado um espaço nos questionários para sugestões dos 

participantes do curso para o aperfeiçoamento do aplicativo.  

 

 

Gráfico 11 – O que pode ser modificado para melhorar o aplicativo 

 

Quatro professores não apontaram propostas para melhorias, em quanto os 

outros quatro apontaram detalhes interessantes que podem ser inseridos no aplicativo. 

Dois professores indicaram que as imagens deram margem para interpretações 

diferentes e que a frase de solicitação deveria ser mais objetiva. 

Um participante destacou que as imagens são muito subjetivas, ou seja, permite 

que qualquer modelo seja aplicado, embora nem todos sejam aplicáveis as situações 

apresentadas nas imagens do aplicativo.  
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Ainda outro participante sugeriu que cada imagem trouxesse um texto 

explicando como aplicar naquele cenário o modelo que não é adequado, ou seja, como 

tornar o ambiente apresentado adequado aos três modelos do Ensino Híbrido. 

Na última proposta foi sugerido que os conteúdos sejam trabalhados por ano de 

escolaridade. 

Diante dos resultados acima, chegamos ao entendimento de que o aplicativo 

avaliativo atingiu seus objetivos e pode ser integrado ao treinamento sobre Ensino 

Híbrido, embora ainda necessite de aprimoramento por estar em fase de protótipo. 
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CAPÍTULO 5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho apresentou os princípios que possibilitam a inserção do Ensino 

Híbrido por docentes de todos os níveis de ensino, o qual pode ser adotado nas escolas, 

com o mínimo de infraestrutura. A adoção requer a formação adequada aos professores 

e repensar os papéis da escola, da comunidade, do professor e, sobretudo do aluno, este 

último deve estar no centro do processo educacional. 

O Ensino Híbrido atua para além de bons resultados no processo escolar, ele 

desenvolve a autonomia do aluno, estimula a participação, e, além disso, motiva o 

estudante a construir seu conhecimento de forma ativa, em clara importância para a 

formação acadêmica e pessoal. 

A principal contribuição deste trabalho foi a divulgação do Ensino Híbrido como 

metodologia educacional inovadora. No âmbito local, foi elaborado e aplicado um 

período de capacitação com cinco módulos, ministrados com oficinas presenciais e 

atividades à distância. Dez professores da rede municipal de Santo Antônio de Pádua, 

RJ, participaram desta primeira fase e todos apontaram, no questionário inicial, algumas 

carências do ambiente educacional, mas sobretudo o interesse e disponibilidade de cada 

um para participar das atividades. Ao final eles indicaram que os momentos de encontro 

possibilitaram reflexões sobre suas práticas, tendo inclusive um deles aplicado os 

conhecimentos discutidos e divulgado fotos dos seus alunos na escola. Considera-se 

portanto, que o objetivo de capacitar os professores para aplicação do Ensino Híbrido 

foi cumprido, fornecendo aos alunos novas formas de aprender. 

A segunda fase foi a apresentação de uma oficina em evento regional e um 

aplicativo para apoiar o aprendizado e sanar dúvidas, pois contém vídeos com 

explicações breves sobre o conteúdo. 

 Certamente a pesquisa, ainda demanda muitos estudos e aplicações, mas os 

resultados até aqui indicam a relevância dos modelos de Ensino Híbrido.  

 Um estudo mais aprofundado e comparativo de aplicação do Ensino Híbrido nas 

diversas áreas do conhecimento, o aprimoramento do aplicativo para que haja maior 

alcance de profissionais da educação são passos pretendidos para a continuidade deste 

trabalho e integram a proposta para ingresso no Mestrado em Ensino. 
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APÊNDICE A – Primeiro Questionário: treinamento e oficina sobre aprendizagem 

híbrida 

 

 
 

 

Miguel De Souza Siqueira 

Orientador: Daniel Costa de Paiva 

 

1. Sexo: MASCULINO ( ) FEMININO ( )  Idade: _______________________ 

2. Qual conteúdo você leciona? ___________________________________________ 

3. Para quais séries ou anos? _____________________________________________ 

4. Há quanto tempo está atuando nessa área? ________________________________ 

5. Já aplicou alguma metodologia diferente da tradicional nas suas aulas? Descreva o 

mais detalhadamente possível? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. Você sabe o que é Aprendizagem Híbrida? Sim ( ) Não ( )  

a. Se a resposta for sim, explique o que sabe sobre Aprendizagem Híbrida. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

b. O que você acha da aplicação do método?  

Sem importância ( ) Pouco importante ( ) Importante ( ) Muito importante ( ) 

Pontos positivos? _________________________________________________ 

Pontos negativos?_________________________________________________ 

7. O que você espera de um treinamento sobre Aprendizagem Híbrida? 

___________________________________________________________________ 

Muito obrigado! 
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APÊNDICE B – Segundo questionário: treinamento e oficina sobre aprendizagem 

híbrida 

 

 

 
 

 

Miguel De Souza Siqueira 

Orientador: Daniel Costa de Paiva 

 

1. Sexo: MASCULINO ( ) FEMININO ( )  Idade: _______________________ 

2. Qual disciplina você leciona? ___________________________________________ 

3. Para qual ano (s) você leciona? 

( ) Ensino Fundamental I ( ) Ensino Fundamental II ( ) 

4. Há quanto tempo está atuando nessa área? ________________________________ 

5. Você conseguiu entender o conceito de Aprendizagem Híbrida? Sim ( ) Não ( )  

a. Se a resposta for sim, explique o que aprendeu sobre Aprendizagem Híbrida. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

b. O que você acha da aplicação dos modelos de ensino híbrido na sala de aula?  

Sem importância ( ) Pouco importante ( ) Importante ( ) Muito importante ( ) 

Pontos positivos? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Pontos negativos? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6. A partir do treinamento é possível utilizar o Ensino Híbrido como uma das suas 

metodologias de ensino?  

___________________________________________________________________ 

 



 

67 
 

7. Seu local de trabalho possui infraestrutura para aplicação das metodologias de Ensino 

Híbrido? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8. O que pode ser melhorado no treinamento? 

______________________________________________________________________ 

Muito obrigado! 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO – Avaliação do Aplicativo 

 

 

 
 

 

 

MIGUEL DE SOUZA SIQUEIRA 

  

Identificação 

 

Escola: _____________________________________________________________ 

Série (s) que leciona: __________________________________________________ 

Idade: ______________________ Sexo: __________________________________ 

 

1. Você já utilizou tecnologias no ambiente escolar? 

( ) Um pouco ( ) Não tenho facilidade ( ) Tenho facilidade ( ) Não utilizo qualquer 

tecnologia  

 

2. Em geral, o aplicativo avaliativo é: 

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim ( ) Péssimo 

 

3. A interface ou tela do aplicativo é:  

( ) Ótima ( ) Boa ( ) Razoável ( ) Ruim ( ) Péssima 

 

4. Sua opinião sobre a utilização do aplicativo é:  

( ) Muito fácil ( ) Fácil ( ) Normal ( ) Difícil ( ) Muito difícil  

 

5. Como você avalia a forma como os conceitos foram abordados no aplicativo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6. Cite uma aula adequada para cada uma dos modelos: 
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A: Rotações por estações 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

B: Laboratório Rotacional 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

C: Sala de Aula invertida 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

7. O aplicativo auxiliou no aprendizado dos modelos de Aprendizagem Híbrida? 

Explique com suas palavras? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8. Na sua visão, o que poderia ser modificado para melhorar o aplicativo? Explique?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Muito Obrigado! 

 

 


