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Introdução

As tecnologias digitais e o acesso as informações nos dias atuais,
tornam a metodologia de ensino tradicional ultrapassada, os alunos

chamados nativos digitais desenvolvem suas habilidades muito
diferente das gerações anteriores, processando as de forma muito

mais dinâmica e em grandes quantidades.

Mas se engana que apenas inserir os meios digitais
dentro de uma sala de aula já é o suficiente para
que o aluno tenha uma aprendizagem significativa,
os professores 4.0 devem estar sempre atentos as
novas metodologias de ensino e inseridos nesse
novo mundo digital, conseguindo assim falar a
mesma língua dos alunos.



 O aluno e o professor “mediador” estão inseridos no mesmo instante dentro
de uma mesma ferramenta digital, “aulas On-line ao vivo” “uso de um APP de
mensagem com troca de mensagens ao mesmo tempo”, sendo assim os dois

sujeitos devem estar interagindo no mesmo momento!!

Ensino Hibrido

 O ensino hibrido “blended learning” é uma
tendência educacional muito pertinente para o

nosso século e o momento, devido a suas
especificidades, esta metodologia é uma misto

entre o ensino tradicional “presencial” e o
ensino on-line, podendo ser de forma síncrona

ou assíncrona!!

Sincrono 

Assincrono
Neste tipo não é necessária a interação em tempo real dos sujeitos, o aluno ou
o professor poderão estar conectado em momentos diferentes, “vídeo aulas”

“blog” “fórum de discussão” “E-mail”.



Um dos usos mais comum dessa metodologia em suas
aulas, é o uso do laboratório de informática após a

apresentação de um conteúdo dentro de sala aula, o
professor leva os alunos para o laboratório de

informática para que os mesmos realizem uma
pesquisa sobre aquele assunto ou usem alguma

ferramenta ou aplicativo especifico da sua matéria
“Geogebra” “Simuladores” etc.

Ensino Hibrido
Uma mistura de metodologias este modelo

impacta diretamente o ensino e a
aprendizagem!!

Você já utiliza esta metodologia!!

Rotação de Laboratório



Rotação de Laboratório

Ensino Hibrido

Momento 1

O Professor poderá utilizar uma aula dentro do Laboratório de
informática utilizando recursos digitais, Plataformas de ensino

ou simuladores  para apresentar algum conteúdo ou solicitar que
os alunos pesquisem sobre um tema especifico.

Ao retornar para a sala de aula o professor pode aprofundar sobre
o tema visto dentro do laboratório, promover um debate, ou

desenvolver:

Momento 2

Trabalho escrito.
Desenhos.
Mapa mental e outros.



Ensino Hibrido

Clique no Play e assista o vídeo da fundação Lemann 
sobre Ensino Híbrido!!

Quando usamos uma metodologia de ensino diferente e um plano de
aula bem elaborada, o aluno é convidado a pensar de forma critica,

trabalhar em grupo, conseguindo dar mais sentido a aprendizagem e
ao conteúdo que esta sendo apresentado.

Clique e assista.

https://youtu.be/E8NlU_07XRI
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Neste caso o professor passa a ser um mediador do
conteúdo, e aluno não é mais um mero receptor da
informação, ele passa a trabalhar de forma ativa na
aquisição do conhecimento, sendo o aluno o foco
principal no processo de ensino e aprendizagem!!

Aprendizagem Ativa

Aprendizagem ativa é uma abordagem pedagógica diferente das
técnicas clássicas de aprendizagem clássicas ou tradicionais!!



Piramide do aprendizado
 Ao analisar a pirâmide percebe-se que as maiores

porcentagens de aprendizagem acontecem no método ativo
sendo esse mais expressivos, entende-se que o processo de
estudos neste método tem uma maior chance de alcançar

uma aprendizagem mais significativa e satisfatória.
 



referência Bibliográfica

Aprendizagem Ativa: https://revistaeducacao.com.br/2013/07/15/aprendizagem-ativa/
 

Barbosa, E. F.; Moura, D. G. (2013) Metodologias ativas de aprendizagem na educação profissional e
tecnológica. Boletim Técnico Senac, Rio de Janeiro, v. 39, n. 2, p. 48- 67, maio/ago.

Modelo de Ensino Híbrido: A percepção dos Alunos em relação a metodologia progressista x metodologia
tradicional: 
https://periodicos.feevale.br/seer/index.php/revistaconhecimentoonline/article/view/1318

 

Site do Centro de Inovação para a Educação Brasileira: https://cieb.net.br/
 

Prof. Miguel Leme
2022

profmiguelleme

mindtechtreinamentos

profmiguelleme

mindtechtreinamentos

https://revistaeducacao.com.br/2013/07/15/aprendizagem-ativa/
https://periodicos.feevale.br/seer/index.php/revistaconhecimentoonline/article/view/1318
https://cieb.net.br/

