FORMAÇÃO PARA PROFESSORES, COORDENADORES E GESTORES

ENSINO HÍBRIDO-NAVEGAR É PRECISO!

Da teoria à prática

APRESENTAÇÃO

O QUE É ENSINO HÍBRIDO?

"MUITO MAIS QUE UMA FUSÃO DE
METODOLOGIAS E MODALIDADES"

O conteúdo apresentado é resultado de
estudos e práticas, organizado por Fabiano
Oliveira, Professor da Rede Pública do
Estado de Sergipe, Especialista em
Docência do Ensino Superior, Mestre em
Linguística pela Universidade Federal de
Sergipe, Professor de conhecimentos
pedagógicos para concursos e Capacitado
no
Centro Nacional de Mídias da
Educação, pelo Ministério da Educação.

A

O

mas, suas raízes vêm de meados dos anos 90. No contexto
pandêmico, em que a Educação foi obrigada a se reinventar,
a metodologia ganha força e torna-se uma opção. Aos
professores, coordenadores, gestores, pais e alunos cabem

relação escola, aluno e professor

conhecer, dominar e fazer uso de mais uma metodologia

sempre foi destoante. Temos uma escola

ativa. No entanto, é preciso saber o que é ensino híbrido?

no século XIX, um professor no século XX

Quais modalidades? Como aplicar na prática? Como fazer

e um aluno filho do século XXI. Em

atividades e, principalmente, como avaliar o aluno?

menos de um mês com a Pandemia do
Covid-19,

as

migraram

Instituições
para

o

de

século

ensino híbrido surgiu no Brasil oficialmente em 2014,

ensino
XXI

e

encontraram na tecnologia um alento
para

seu

"desespero".

A

busca

pela

continuidade de suas funções alterou a
vida de todos os sujeitos envolvidos no
processo

de

ensino-aprendizagem.

Houve uma imensa mudança da cultura
escolar e coube ao professor, com as
poucas "armas" que tinha e sem ter
formação necessária, adaptar-se à nova
realidade junto com o aluno.
A presente formação tornará o

O ENSINO HÍBRIDO É UM DESAFIO, FORTALEÇA SUA EQUIPE!

O CONTEÚDO DA FORMAÇÃO

professor, conhecedor da importância
das

práticas

Ensino

tecnológicas

Híbrido.

Muito

dentro
mais

do
que

definições, o objetivo é torná-lo sujeito
dominante de conceitos e práticas do
modelo que diante do contexto social,

A

formação está dividida em dois

momentos: Teórico e prático. O objetivo
desenvolver

habilidades

para

é

fortalecer

metodologias ativas com base na LDB e na

Conheça parte da Programação

1. O que é ensino híbrido? A história
2. Como faço para elaborar uma aula híbrida,
Fabiano?
3. O contexto da pandemia e as práticas

parece-nos o caminho mais viável para

BNCC,

nossa educação. Não basta ter uma

tornando-os mais fortalecidos em suas práticas

5. O papel do Ensino hibrido

plataforma de teleconferência para que a

pedagógicas. Teorias como as de Jean Piaget,

6. Os Prós e contras do modelo

educação híbrida aconteça. É preciso

dando norte aos sujeitos participantes,

4. Os três pilares das metodologias ativas

Vygotsky, Celestine Freinet e do nosso Anísio

7. Os tipos de Ensino híbrido

formação para professores, baseada no

Teixeira serão relembradas e adaptadas para

8. As melhores práticas para os professores da

movimento Blended learning, unindo o

salas

digital ao analógico, desde o plano de

laboratorial, mediadas por tecnologias. Nesta

aula até chegar ao produto final entregue

capacitação, você saberá tudo sobre a história,

ao aluno. Enfim, dominar para descobrir

segredos, sucessos e incertezas da metodologia

as novas formas de avaliação com base

que vem sendo a possível solução para os 12. Aprendizagem baseada em projetos

na BNCC. Vamos navegar pelo Ensino

momentos de crise e que, certamente, fará parte 13. Como faço minhas avaliações? E a LDB?

Hibrido?

de nossas práticas ao retornamos.
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de

aula

invertida,

flex,

rotacional

ou

escola pública
9. Uso

de

aplicativos

educativos.

Como

atividades?
10. Quais os tipos de sala de aula, Fabiano?
11. Noções práticas de gravação de vídeos

14. O ensino híbrido e a BNCC na prática
15. Prática: Oficinas de atividades e muito mais...

criar

