Encaixando as peças de um
plano de aula híbrido
As principais estratégias e conceitos do curso
Ensino Híbrido na Prática
O módulo Transformação fecha o nosso curso e este infográfico sistematiza e deixa um registro dos
pontos centrais do curso que, articulados com várias outras peças, como seu repertório, criatividade e
experiência, serão fatores de transformação da sua prática pedagógica

Resultados desejados

On-line + Presencial
No Virtual Aprimorado, a
maior parte da
aprendizagem acontece em
meios digitais, de forma
individual, e outra parte
presencialmente, com
colegas e com a professora
ou o professor.

Personalização

Autonomia

Estudantes têm algum
controle sobre o tempo, o
ritmo, o espaço ou os
recursos. Oferecer
atividades esperadas, de
apoio e extras é uma opção
interessante nesse quesito.

Incentivar o aluno a pensar
sobre o próprio
aprendizado
(metacognição) e aprender
a administrar suas tarefas,
prazos e formas de estudar.

ENSINO HÍBRIDO
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Experiências de
aprendizagem
Atividades que construam a
compreensão e as
competências para que o
aluno consiga realizar com
sucesso as tarefas
avaliativas. É necessário
garantir Clareza, Acesso,
Rigor e Relevância nas
atividades.

Objetivos e metas precisam
estar sempre evidentes e
compreensíveis. Uma boa
forma de fazer isso é criar
uma frase com um verbo
relacionado ao processo
cognitivo e um objeto que se
refira ao conhecimento a ser
desenvolvido.

Tarefas avaliativas
Atividades que tragam
evidências de que o aluno
está ou não atingindo o
resultado desejado.
Podem ser formais ou
informais, com sondagens
ao longo do processo.
Rubricas são uma
ferramenta potente para
avaliar e promover a
metacognição.

Abertura

Estratégias
Metodologias ativas, jogos,
dinâmicas, Rotação por
Estações e outras
abordagens para promover
a aprendizagem.

Recursos

Tempo e espaço

Materiais escolares,
dispositivos digitais,
plataformas e aplicativos,
objetos digitais de
aprendizagem...

Os tempos de instrução, de
trabalho, as pausas e transições
precisam ser considerados, visando
a aumentar o tempo de
aprendizagem produtiva. O relógio,
no entanto, precisa ser usado de
maneira flexível, assim como o
espaço, que deve ser configurado
conforme as atividades e
intencionalidades pedagógicas.

Assuntos atuais,
comentários e ideias de
alunos ou acontecimentos
da comunidade escolar
podem ser disparadores
de experiências de
aprendizagem. O
planejamento não precisa
ser estanque.
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