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Ensino Híbrido
1. A linguagem produz cultura

2. Paradigma do ENSINO / 
INSTRUÇÃO x Paradigma da 
APRENDIZAGEM / PROTAGONISMO

3. Uma tradução ‘ruim’ de blended 
learning (lit. aprendizagem 
misturada)

4. O risco de ficarmos num paliativo 
de um velho modelo



PLANEJAMENTO DE AULAS

Modelos de Retorno Ensino e Conteúdos

• intermitente - presencial em alguns dias • Atenção na seleção de conteúdos e 

de didáticas adequadas ao contexto 

de distanciamento social
• alternado - grupos alternando frequência 

presencial

• excepcional - somente determinados grupos de 

alunos retornam presencialmente (alunos sem 

possibilidade de acesso remoto)

• Formação e orientação para 

professores 

• integral - retorno de todos os alunos • Orientação aos pais

• virtual - casos em que não é possível o retorno 

do aluno presencialmente (risco de 

contaminação, contágio, doença pré-existente)

• Orientação para elaboração de 

aulas e atividades

 Presenciais

 online
• híbrido - utilização de mais de uma estratégia de 

retorno

Fonte: Parecer CNE/CP nº 11 / 2020, de 07 de julho de 2020

?

https://www.cnm.org.br/cms/images/stories/Links/09072020_Parecer_CNE_CP11_2020.pdf


Ensino Híbrido

Um programa formal de ensino em que
o/a estudante tem parte da
aprendizagem elaborada a partir de
conteúdos, interações e mediações
online.

O/a aluno/a tem alguma flexibilidade
quanto ao tempo, local, ritmo de
estudos e sobre as trilhas de
aprendizagem a serem cursadas.

Parte das atividades é realizada
sincronamente na escola ou em outro
espaço, sob a supervisão de um
professor.



Tipos de Ensino Híbrido

Rotação de Estudos
O estudante desenvolve uma rotina de estudos

em sala de aula com acompanhamento do

professor presencial e em ambientes virtuais

com auxílio de um professor online.

Laboratório Rotacional
Desenvolve atividades em uma

sala de aula tradicional e as

atividades online são realizadas na

sala informatizada.

Híbrido Colaborativo Síncrono 
Caracteriza uma comunicação de sala de aula,

com apoio do professor aos estudantes

presenciais e remotos. Por meio do uso de

ferramentas integradas a uma plataforma de

aprendizagem, os estudantes podem estabelecer

uma comunicação síncrona ou assíncrona.

Suplementar

O estudante trabalha em sala de aula, com

atendimento do professor e, posteriormente,

continua com seus estudos em ambientes

virtuais.

Sala de Aula Invertida

(Flipped Classroom) 

O estudo é iniciado em ambientes

virtuais e, posteriormente, o

estudante participa de projetos e

atividades em sala de aula física.

Grupo Dual-Colaborativo
Utilizar o portfólio eletrônico de grupos, um grupo de

estudantes e um facilitador trabalham com a construção

de saberes em cenários protegidos e controlados. São

usados objetos de aprendizagem, práticas ou situações

problemas para discutir assuntos e, posteriormente,

postados no AVA para que outros estudantes interajam

e colaborem nas discussões.

SCHIEHL, E. P.; GASPARINI, I. Modelos de ensino híbrido: um mapeamento sistemático da literatura. In Anais do XXVIII Simpósio Brasileiro de Informática na 

Educação - SBIE 2017. 



Obrigado!
Recursos Adicionais nos 
próximos slides
(clique nas imagens)



Estudantes aprendem parte 

por recursos e interações 

online e têm algum controle 

sobre onde, quando e como 

estudar

Os equipamentos e sistemas 

permitem a oportunidade de 

personalização

O ensino nas salas de aula 

físicas muda para prover 

experiências integradas de 

aprendizagem –

metodologias ativas

Estudantes usam tecnologia 

para estudar da mesma 

forma no mesmo lugar, 

tempo e ritmo

Os equipamentos e sistemas 

são usados para apoiar o 

ensino tradicional

Salas de aula enriquecem as 

experiências tradicionais de 

aprendizagem

Ensino 

Híbrido

Ensino 

Enriquecido 

com 

Tecnologia

Fonte: blendelearning.org



Recomendações para elaboração de políticas públicas de acesso e uso 

das TIC na Educação

Monitoramento

Cidadania 

Digital

Acesso 

Universal

Infraestrutura

Currículo

Avaliação

REA

Apoio ao 

Docente

UNESCO. TIC, educación y desarrollo social en América Latina y el Caribe. Paris: Unesco, 2017.  



CURRÍCULO

Integrar competências TIC Básicas e a alfabetização

informacional nos currículos da Educação Básica.

Analisar as opções e potencialidades das TIC para 

colaborarem no desenvolvimento de competências 

associadas à resolução de problemas. 

Criar um novo design das práticas de ensino e 

aprendizagem das unidades curriculares, de forma 

participativa com docentes, famílias, comunidade e 

alunos. 

Recomendações para elaboração de políticas públicas de acesso e uso 

das TIC na Educação

UNESCO. TIC, educación y desarrollo social en América Latina y el Caribe. Paris: Unesco, 2017.  



Um retorno 

gradual

Depende de atos e 

decretos normativos 

de cada município



Qual o maior 

desafio?

● Garantir a segurança dos alunos e de todos os 

trabalhadores da educação nos ambientes 

escolares

● Bem-estar psicológico e socioemocional 

● Aspectos físicos, tecnológicos e de insumos

● Fiscalização

Infraestrutura e 

Logística

Aspectos 

Pedagógicos
● Níveis de ensino

● Avaliação diagnóstica

● Personalização

● Reorganização do 

calendário escolar

● Registros escolares



O Ensino Híbrido passa a 

ser a opção primordial

NO DIÁLOGO COM A 

BNCC

A CONSTRUÇÃO AGORA 

DO FUTURO NA ESCOLA



1. Riscos de evasão escolar

2. Prejuízos na aprendizagem

3. 79% dos alunos das redes 

públicas do Brasil tem acesso à 

internet, mas 46% acessam 

apenas por celular

4. 60% das redes municipais 

brasileiras determinaram 

suspensão das aulas com 

atividades remotas

5. 1.710 redes municipais (43% das 

que adotam ensino remoto) tem 

optado por usar materiais 

impressos como parte das 

estratégias

6. Das 1.578 redes municipais que 

não tem planos para atividades 

remotas, 90% são de municípios 

pequenos

Luciano Sathler

https://www.fcc.org.br/fcc/wp-content/uploads/2020/06/educacao-pandemia-a4_16-06_final.pdf
http://www.anped.org.br/news/gestradoufmg-e-cnte-apresentam-resultado-de-pesquisa-sobre-trabalho-docente-em-tempos-de
https://undime.org.br/uploads/documentos/php7UsIEg_5ee8efcba8c7e.pdf
https://lp.novaescola.org.br/l/vLWEcbABF1149
https://www.juventudeseapandemia.com/
https://www.itausocial.org.br/wp-content/uploads/2020/06/Datafolha-Educa%C3%A7%C3%A3o-n%C3%A3o-presencial.pdf


1. Prejuízos escolares

2. Insegurança alimentar

3. Reabertura conforme a idade?

4. Reabertura por regiões

5. Flexibilização no controle da 

frequência, volta opcional às

famílias?

6. Flexibilização de dias letivos e 

cargas horárias

7. Avaliação da aprendizagem

8. Medidas de biossegurança

9. Avaliação diagnóstica e 

recuperação da aprendizagem

10.Ensino híbrido
Luciano Sathler

https://www.todospelaeducacao.org.br/_uploads/_posts/433.pdf?1194110764
http://www.epsjv.fiocruz.br/sites/default/files/manual_reabertura.pdf
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/10121/1/NT_70_Diset_A Infraestrutura Sanit%c3%a1ria e Tecnol%c3%b3gica das Escolas.pdf


Fonte da imagem

Matéria ‘Delicado Retorno: 

Brasil busca parâmetros 

sanitários e pedagógicos 

para planejar a retomada 

das aulas presenciais na 

educação básica.’ Revista

Fapesp, ed. 293, julho 2020. 

Disponível em 

https://revistapesquisa.fape

sp.br/delicado-retorno/

acesso em 02/08/2020

Luciano Sathler

https://revistapesquisa.fapesp.br/delicado-retorno/
https://revistapesquisa.fapesp.br/delicado-retorno/


https://consed.info/ensinoremoto/


Clique na imagem



https://www.researchgate.net/publication/340084954_Modelo_Europeu_de_Maturidade_Para_Blended_Learning


Clique na imagem

https://www.igti.com.br/blog/urgencia-da-transformacao-digital-na-educacao/


Aprender na Sociedade da Informação
Abordagem metacognitiva da aprendizagem: criação de sentido e autoavaliação

https://www.researchgate.net/publication/330482990_O_aluno_e_a_sala_de_aula_virtual


Fatores que impactam a aprendizagem autodirigida

Processo
1. Diagnóstico dos

objetivos de

aprendizagem.

2. Formulação dos

objetivos de

aprendizagem.

3. Identificar pessoas e

materiais disponíveis

para a aprendizagem.

4. Escolher e implementar

estratégias adequadas.

5. Avaliação da

aprendizagem.

Atributos pessoais
Motivação, automonitoramento,

autogestão e autocontrole.

Design
Um AVA organizado para

incorporar elementos que

influenciam o quanto os

estudantes controlam e

direcionam seu próprio

processo de aprendizagem:

recursos, estrutura, tarefas,

interação e aprendizagem

entre pares.

Atributos 

Pessoais

Design

Processo

Estudantes têm o controle sobre a concepção do que precisa ser aprendido, design (quais recursos e estratégias devem ser usados), implementação e

avaliação de sua própria aprendizagem (critérios e avaliação dos resultados). Professores podem guiar os discentes para encontrarem suas próprias

necessidades, interesses e em como alcançá-los. Em uma comunidade de aprendizagem, que inclua experts, pares e docentes.

SUMUER, E. Factors related to college students’ self-directed learning with technology.. In Australasian Journal of Educational Technology, v. 34, n. 4, 2018.  



Educação Aberta e Flexível, um caminho sem volta

Por Luciano Sathler

Blog do Jornal

Estado de São Paulo, 

12 de dezembro de 

2017

Luciano Sathler

https://educacao.estadao.com.br/blogs/rolando-na-rede/educacao-aberta-e-flexivel-um-caminho-sem-volta/


The Online Learning Consortium

Quality Scorecard Suite

https://onlinelearningconsortium.org/consult/


Princípios da educação online
Luciano Sathler

PIMENTEL, Mariano; CARVALHO, Felipe da Silva 

Ponte. Princípios da educação online: para sua 

aula não ficar massiva nem maçante! SBC 

Horizontes, maio 2020. ISSN 2175-9235. 

Disponível em: 

<http://horizontes.sbc.org.br/index.php/2020/05/23/

principios-educacao-online>. Acesso em: 

30.05.2020

http://horizontes.sbc.org.br/index.php/2020/05/23/principios-educacao-online/


http://bit.ly/2PfT4lq

