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Muitas teorias que estudamos em nossas graduações só começam 
a fazer sentido quando assumimos uma sala de aula. Aprender 
fazendo é uma das mais efetivas formas de nos construirmos 
professores. É igualmente importante que as informações que 
utilizamos como base nesta construção sejam, de fato, as mais 
adequadas para que nosso tempo seja bem aproveitado.

Outra forma importante de aprendizagem é a troca de experi-
ências entre colegas. Por isso enfatizo a importância de divulgar 
os diversos trabalhos de colegas professores e contribuir com a 
qualidade das informações que circulam por aí. Pensando nis-
so, convidei alguns professores para compartilhar conosco suas 
práticas sobre ensino híbrido e explorarmos juntos as melhores 
alternativas para o nosso contexto.

Alexsandro Sunaga
Professor-referência em Ensino Híbrido, Mestre em 
Ensino de Astronomia na USP, Licenciado em Física pela 
UNICAMP, é Consultor em Tecnologias na Educação e 
embaixador do Makerspace Portal, Professor de Física, 
Matemática, Robótica e Desenvolvimento de Jogos. 
Co-autor do livro “Ensino Híbrido - Personalização e 
Tecnologia na Educação”.
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Fabiane Nishimuta, professora de português no Colégio 
Objetivo de Sorocaba há dois anos, vem compartilhando 
comigo seus projetos com muita emoção e encantamento. 

Nesta atividade ela utilizou o modelo de sala de aula invertida para que 
os alunos conhecessem o método investigativo de Sherlock Holmes e 
os aplicasse em uma atividade em sala de aula.

expondo sua opinião sobre o livro baseando-se no enredo da 
narrativa. Também deveriam comentar nos vídeos de outros colegas.

Além de conhecer uma nova obra e adquirir todos os benefícios 
da leitura, também se oportunizou a expressão virtual e o 
desenvolvimento de habilidades envoltas da tecnologia.”
- Fabiane Nishimuta 

Despertar a
curiosidade pela leitura

“A atividade surgiu com a intenção dos alunos engajarem-
se mais com a leitura, sentirem-se valorizados ao expor sua 
opinião ao serem ouvidos por outros colegas e também usarem 
a tecnologia como um meio compartilhar conhecimentos.

Para despertar a curiosidade dos alunos pela leitura do 
bimestre, eles assistiram a um trecho de um filme com Sherlock 
Holmes e também, em grupo, solucionaram um caso misterioso 
num jogo. Posteriormente fizeram a análise da capa do livro 
escrevendo um comentário, dizendo que história imaginavam a 
partir da capa. Só então iniciaram a leitura da obra.

Na plataforma Flipgrid eles precisavam fazer duas publicações: na 
primeira, indicando as impressões do início da obra; na segunda, 

https://tutormundi.com/
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Maior engajamento dos alunos
nas aulas de Geografia
Muitos professores sentem-se desconfortáveis quando estagiários 
estão em sua sala de aula, no entanto, precisamos ter em mente 
que dessa forma podemos contribuir para a formação de uma 
nova geração de professores. O professor de geografia Eduardo 
Devai trabalha em uma escola estadual de Ourinhos-SP e valorizou 
a presença de estagiários em sua sala de aula em atividades no 
modelo de rotação por estações.

“A presença de estagiários de Geografia é constante  
devido a presença do curso na UNESP da cidade. As-
sim, há sempre uma grande disponibilidade de alunos 
de graduação interessados em participar de estágios, 
iniciações docentes (PIBID) e programas de aprofunda-
mento, como o Residência Pedagógica. De perfil variado, 
estes estagiários vão desde aqueles mais engajados na 
musicalidade do ensino aos mais, ainda um pouco, tradi-
cionais. Essa diversidade de perfis é um ponto forte que 
pode e deve ser aproveitado quando olhamos a situação 
pela perspectiva do ensino híbrido e da possibilidade de 
se trabalhar rotação de estações - a leitura de Blended: 
Usando a Inovação Disruptiva para Aprimorar a Educa-
ção (2015) fornece um embasamento inicial para essa 

metodologia. A rotação por estações é uma metodologia 
de ensino que implica alguns pontos importantes: 

a) a divisão da sala em grupos: esse agrupamento permite 
unir alunos com mais dificuldade á aqueles com mais faci-
lidade, fornecendo um nivelamento positivo da turma.

b) o papel do professor como mediador: uma vez que 
cada estação terá uma abordagem diferente tira a cen-
tralidade do professor e a posiciona no aluno.

c) diversidade de instrumentos: a rotação de estações 
prevê que o estudante passe por diferentes “fases” com 
características diferentes entre si. Textos, vídeos, dis-
cussões, avaliações são fundamentais nestas estações 
para atender as necessidades individuais de cada aluno. 

Nestes três ponto é possível identificar o papel do 
estagiário como um poderoso aliado do professor 
no processo de ensino-aprendizagem. O estagiário-
professor atua como atuante em cada uma das estações 
na qual ele é ao mesmo tempo protagonista e observador. 
Cada estação pode ser criada de acordo com o perfil 

https://tutormundi.com/
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do estagiário-professor, maximizando a sua participação 
- importante também instigar o estagiário a rotacionar em 
diferentes turmas, quebrando sua zona de conforto. 

Nas salas em que trabalhamos, foram organizadas três  es-
tações: a sala de aula, com exposição do conteúdo, labora-
tórios de informática para desenvolver o letramento digital 
dos alunos e a sala de vídeo como espaço de visualização dos 
assuntos discutidos. Cada estação contava com a presença 
de um estagiário-professor e a constante supervisão do pro-
fessor responsável pela sala. Em cada estação foi elaborada 
uma avaliação formativa que culminou na avaliação formal.

Em suma, foi possível engajar mais os alunos, por estarem em 
grupos menores, nivelar positivamente a sala, devido a diver-
sidade de instrumentos, atuar no letramento digital destes 
alunos e finalmente formar bons professores, os meus amigos 
estagiários.” - Eduardo Devai

https://tutormundi.com/
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“A partir desta nova visão de ensino (ensino híbrido), comecei 
a mudar todo o gerenciamento da sala de aula, inicialmente 
fiz organização com agrupamentos fazendo rotações na sala 
de aula, como não tinha tecnologia escolar disponível, e eu 
não tinha clareza do que, como e o que usar de tecnologia 
para a sala de aula, fazia rotações por estações usando jogos 
pedagógicos, apostilas, jogos confeccionados por mim, e nos 
grupos deixava sempre um aluno mentor com a responsabili-
dade de organizar a realização da tarefa proposta.

O que dava mais autonomia e desafio para o tutor. E com 
essas pequenas mudanças já tive um retorno rápido do 
aumento do interesse nas aulas. Com a  Maria Alessandra 
que era a Profª de informática da minha turma, nos or-
ganizávamos com antecedência na semana para plane-
jar a aula híbrida, pois eu tinha muitas dúvidas sobre as 

ferramentas adequadas para as competências a serem 
desenvolvidas, o que cada estação tinha que ter, quantas 
estações funcionariam para o 1º ano, então eu levava até 
ela minha rotina com algumas rotações rascunhadas e 
minhas dificuldades, então recebia orientação e passáva-
mos a limpo do plano de aula híbrido que ela tinha.

Aos poucos, trabalhando em parceria fui sanando minhas 
dúvidas, tenho mais criatividade para planejar as aulas 
híbridas, que sempre tinha uma rotação com atividade 
tradicional, uma com mão na massa, com tecnologia, com 
jogos, e chegamos a conclusão que 4 era o número que 
funcionava com o 1º ano, já que inicialmente fazíamos 
5 estações. A partir deste esquema, coordenávamos os 
conteúdos com as experiências dos alunos, ou seja, buscar 
ferramentas e estações que trouxesse desafios e que 
fossem possíveis de serem realizados. Já planejávamos 
os possíveis tutores, pois o escolhido podia faltar do dia, 
organizávamos os times para o circuito da aprendizagem 
híbrida, de forma a serem heterogêneos nos níveis de 
aprendizagem, para haver troca de saberes.

Com isso as aulas híbridas tornaram muito desejadas pelos 
alunos, que nem as viam como aula, mas um momento de 

Rotação por estações na
educação infantil
Poucas pessoas sabem, mas na educação infantil é possível 
utilizar a rotação por estações e a rotação individual com 
muita facilidade, visto que as crianças conhecem bem a or-
ganização dos “cantinhos”, ou seja, lugares com atividades 
pedagógicas diferenciadas. A professora Ana Paula da Rocha 
é professora na educação infantil na rede municipal de Salto 
Grande - SP e nos conta os detalhes.

https://tutormundi.com/
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diversão mesmo. Pois como foi pra mim, pra eles foi 
potencializado pela idade. Nesses dias de informática-
-aula híbrida, reduzíamos as faltas escolares, era muito 
esperado pelos alunos. Em grupos menores podíamos 
focar na dificuldade específica do grupo ou aluno, dan-
do maior atenção.

Como resultado deste trabalho, tivemos avanço signi-
ficativo na aquisição do sistema de escrita alfabética, 
leitura, reflexão e compreensão da construção do núme-
ro, que era o foco atencional para a turma. Também no 
comportamento, pois tivemos aumento no interesse pelas 
aulas, diminuição da indisciplina, construção da autono-
mia, responsabilidade, participação e com isso, no bem 
estar do professor que ao ter a turma mais engajada, tem 
mais estímulo para criar aulas interessantes e inovado-
ras. Pois, inovações beneficiam a todos.

Deixo como dica, a necessidade de divulgação destas for-
mações, pois até então nunca tinha ouvido falar, e não 
conhecia seus resultados. E se não tendo a tecnologia 
disponibilizada para a sala de aula regular, podemos usar 
nosso próprio smarphone , adaptar o material, criando 
com material não estruturado, usando apostilas, dar mais 

https://tutormundi.com/
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O trabalho conjunto da coordenação, direção e professo-
res destacado pela professora Ana Paula é essencial para o 
desenvolvimento da cultura escolar. O compromisso com a 
qualidade, o desenvolvimento do protagonismo e da auto-
nomia do aluno, o posicionamento do aluno no centro do 
processo educacional são facilitadas se os diversos atores 
do cenário escolar estiverem responsáveis pela manutenção 
dos mesmos hábitos. Certamente que alguns papéis são ca-
talizadores na disseminação desta cultura, tais como a da 
direção e coordenação.

autonomia para os alunos poderem contribuir uns com 
os outros, e dispor a organização da sala em layout 
diferentes traz uma novidade para a sala e quebra da 
mesmice tradicional.

E assim, a cada ano damos um passo no ensino híbrido, co-
nhecemos mais jogos e ferramentas e aprimoramos nossas 
aulas. E o bom que por ser grupos pequenos, é necessário 
pouco material para ser utilizado pela turma, devido o rodi-
zio do circuito, o que é ótimo no ensino público.

Tive o privilégio de ter bastante apoio da direção, pois co-
nhecem e confiam muito no nosso trabalho, com o avanço 
significativo da turma, percebi um empenho da coordena-
ção e direção pedagógica para que as aulas hibridas não 
parassem.” -  Ana Paula da Rocha.

https://tutormundi.com/
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A diretora Mary Cristina de Lima Mendes, da Escola Municipal 
professora Coraly de Souza Freire em Salto Grande - SP, desde 
que assumiu o cargo tem incentivado o uso da tecnologia pelos 
professores através de formações, ressignificação do uso do 
computador para fins pedagógicos, na sua própria formação 
como gestora e conseguiu alcançar excelentes resultados no 
avanço do IDEB e na equidade.

Contudo, esses percalços foram superados com o passar 
dos dias e até aqueles que desacreditaram no projeto, 
puderam ver que de fato ele funcionava. Como Dirigente 
coube a mim o papel de incentivar, motivar e prover o que 
era necessário para que o projeto corresse da melhor forma 
possível. Assim pensando em como melhorar a gestão da 
escola em 2014 e 2015 fiz um curso de Gestão Escolar em 
parceria com a Fundação Lemann, além de que desde 2014, 
fiz parte da formação do Pacto Nacional de Alfabetização 
na Idade Certa (PNAIC), a princípio como cursista, depois 
como Coordenadora Local.

Esse investimento feito na melhoria da educação da es-
cola Coraly surtiu efeito em 2014, quando a escola atingiu 
6.0 no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Bá-
sica) e em 2016 quando os alunos do 5º ano participaram 
da final de um campeonato de matemática da Diretoria de 
Ensino de Ourinhos – SP. Posso dizer que enquanto estive 
à frente da Direção da escola Coraly, procurei administrar 
em prol da educação de qualidade, baseado no princípio 
da equidade. Ainda quando era Diretora a professora Maria 
Alessandra fez uma parceria com o GEG (Grupos de Edu-
cadores Google) e introduziu na escola o Ensino Híbrido, 

“...em 2014 por intermédio da professora Maria Alessandra 
Dubowski Nascimento, foi apresentado à escola o Projeto Khan 
Academy, o primeiro passo para a implementação de medidas 
educacionais interligado as tecnologias de informação.
 
Claro que nem tudo foi aceito de imediato por todos os 
envolvidos, a maioria dos professores aceitaram o novo 
desafio, entretanto houve aqueles que não manifestaram 
o mínimo de interesse e ainda tentaram boicotar o projeto. 
Outro fato que demandou um pouco de trabalho foi 
convencer aos alunos que estavam acostumados a utilizar o 
computador para alguns determinados jogos pedagógicos, 
que agora eles também passariam a ter uma plataforma 
que os auxiliam no aprendizado da matemática, conforme 
o que estava sendo desenvolvido em sala de aula. 

Liderando a Inovação

https://tutormundi.com/
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para que os alunos apropriassem do conhecimento de uma 
forma mais dinâmica e criativa e consequentemente mais 
duradoura. Em 2018 a escola passou a ter também a Árvore 
de Livros, esse recurso junto com o Khan possibilitou que os 
alunos desenvolvessem novas habilidades e competências, 
que o ensino tradicional não possibilita. Por meio da Árvore 
de Livros foram realizada diversas leituras e os alunos 
criaram cartazes e músicas com os temas lidos.

Todas essas atividades reforçam aquilo que sempre 
acreditei, que a tecnologia eleva o patamar da educação, 
equilibrando as condições de aprendizagem. O ano pas-
sado recebi um pedido da Direção da escola, para que eu 
elaborasse uma aula sobre a Dengue e fotografasse para 
ser enviado ao Departamento de Saúde do Município, as-
sim que recebi o pedido me propus a realizar uma aula 
híbrida com rotações de estações. Desse modo, preparei 
o conteúdo e os materiais necessário para o desenvolvi-
mento da aula. 

A proposta era que os alunos aprendessem mais sobre o 
tema e demonstrassem o que já sabiam, elaborando car-
tazes para serem expostos em diferentes lugares da esco-
la, para isso utilizei filmes, jogo da memória, questionário 
sobre a dengue, montagem do mosquito Aedes Aegypti e a 
confecção de cartazes com figuras pronta onde eles pinta-
ram e escreveram uma mensagem de acordo com a ima-

dividindo a sala de informática em estações e junto com os 
demais professores incentivou o desenvolvimento de proje-
tos de Artes, Educação Física, Português, Matemática, Histó-
ria, Geografia e Ciências.

No final de 2016 deixei meu cargo de Diretora, pois sempre 
soube que voltaria a lecionar e no ano seguinte assumi uma 
sala de 3º ano. A princípio pensei que sentiria dificuldades em 
voltar a lecionar, mas acredito que o tempo que passei na 
gestão serviu para que eu entendesse a complexidade que é 
o funcionamento de uma escola e aprendesse mais sobre as 
necessidades dos alunos de uma escola pública.

Neste ano de 2017, participei de uma formação com a profes-
sora Maria Alessandra, em que o foco era o uso da tecnologia 
como aliada a educação e o uso do Ensino Híbrido, assim 
passei a usar essa nova forma de ensinar com meus alunos, 
um bom exemplo disso foi a aplicação de uma aula híbrida 
para o ensino do Sistema Solar, onde criei um jogo de trilha 
do Sistema Solar, uma pesquisa no computador, um jogo on-
line e atividades de cruzadinhas e respostas.

Em outro momento fizemos uma aula com o conto “Os sete 
corvos” e também com os animais marinhos, todas as 
atividades envolviam dinâmicas em estações onde os 
alunos tinham atividades manuais, questões de localização 
de informações e jogos didáticos. Essas atividades serviram 

https://tutormundi.com/
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gem escolhida. A aula deu tão certo que este ano como 
estou com a mesma turma, ouvi dos alunos que foi uma 
das aulas preferidas deles.

Sei que uma aula desta exige muito do professor, e 
também requer um tempo maior para aplicação, mas 
posso garantir que o aprendizado é muito superior e a 
satisfação de realizar um bom trabalho recompensa 
qualquer esforço. Todas estas atividades com o auxílio da 
tecnologia me auxiliou para este momento em que estamos 
vivenciando; dar aulas remotas, gravar video aulas, não 
tem sido fácil para ninguém, porém os conhecimentos 
adquiridos anteriormente fez com que essa dificuldade 
fosse minimizada para mim. Espero ansiosa que este 
momento passe e acredito que algo bom no meio desse 
caos aconteceu e impactará positivamente na educação, 
que foi essa aproximação tecnológica na aprendizagem, 
contudo precisamos igualar as condições para que todos os 
alunos tenham chances e acesso igual às novas tecnologias 
e dessa forma forma as desigualdades educacionais sejam 
sanadas.” - Mary Cristina de Lima Mendes.

https://tutormundi.com/
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Ensino híbrido com o
aluno no centro

“(...) No ensino híbrido o professor deve dialogar com os alu-
nos, interagindo acerca de suas dificuldades até atingir o do-
mínio de um conceito, aquele proposto no seu plano de aula. 
No ensino REMOTO (aquele adotado na Pandemia), os alunos 
recebem o programa pronto e não há uma interlocução com 
os atores que produziram o plano. O aluno diz que não enten-
de nada, pois esse sentimento de que o aluno precisa domi-
nar, ser persistente, que ele é o dono daquilo é o que acontece 
num ambiente de aprendizagem na sua escola.  
(...)
O ensino híbrido é a ferramenta que personaliza a educação, 
tanto nas “competências duras” quanto nas transversais. Uma 
educação baseada em competência trabalha com a noção de 
que os estudantes só podem avançar quando eles realmen-

te dominarem um conceito. Você não avança de acordo com 
a hora do dia, mas de acordo com o que você sabe. É muito 
difícil ter uma educação baseada em competências, a menos 
que você tenha ensino híbrido. Eles são primos, mas não são a 
mesma coisa. Você pode ter um ensino híbrido ruim e nada de 
desenvolvimento em competências e você pode ter um ensino 
baseado em competências sem o ensino híbrido, mas é muito 
difícil de fazer em escala maior.” - Francisco Eudes Gomes

Um ponto essencial destacado pelo relato do professor de geo-
grafia em Jundiaí-SP, Francisco Eudes, é que o Ensino Híbrido de 
qualidade é baseado no domínio de habilidades e competências, 
por isso a necessidade da verificação da aprendizagem em cada 
atividade desenvolvida. As próximas ações sempre são plane-
jadas e executadas de acordo com as necessidades do aluno, 
personalizando e muitas vezes diferenciando a aprendizagem.

https://tutormundi.com/
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Sala de aula invertida adaptada 
durante a pandemia

A professora Natalia Leme Parmegiani leciona Língua Portuguesa 
e Literatura para o Ensino Médio no Colégio Einstein, na cidade de 
Assis – SP. Ela tem trabalhado nas aulas remotas o ensino híbrido 
e tem obtido resultados satisfatórios. Ela atribui seu sucesso aos 
alunos estarem envoltos com a tecnologia, pois é um método que 
chama mais a atenção deles, fazendo-os obter novas oportunida-
des de aprendizagem.

“Um dos meios mais comuns da utilização do ensino híbrido, 
no Brasil, é através do laboratório rotacional. Essa estrutura 
combina momentos na sala de aula e no laboratório de 
informática, com conteúdos complementares. 

De acordo com a minha orientação, os alunos acessam 
na primeira aula os Tablets, usando o recurso on-line 
para o primeiro contato com o tema: Realismo. Eles 
deveriam anotar tudo o que achassem pertinente sobre o 
assunto; depois, na segunda aula, com o meu auxílio na 
intermediação, ouvíamos os comentários e anotações dos 
colegas. Assim, todos aprofundam o assunto e aplicavam 
os conceitos desenvolvendo as atividades propostas.

https://tutormundi.com/


15

Com este recurso, eu fazia os alunos pensarem criticamen-
te, a trabalhar em grupo e a ver mais sentido no conteú-
do. O tempo era estipulado e eles precisavam administrá-lo 
para dar conta de fazer todas as investigações e anotações. 
A pesquisa on-line é uma de muitas formas de aprender.

Com a pandemia, as aulas tornaram-se remotas, ou seja, 
as aulas passaram a ser realizadas em um ambiente virtual 
por meio de uma plataforma, onde ocorre a conexão entre 
mim e os alunos; as atividades de ensino são mediadas 
pela tecnologia, mas que se orientam pelos princípios 
da educação presencial. O ensino remoto é feito por 
videoconferência e a carga horária é a mesma das aulas 
presenciais, mantendo a frequência.

Ainda assim, foi possível aplicar uma versão adaptada 
da sala de aula invertida, sem a etapa presencial, em 
momentos síncronos e assíncronos. Eu pude administrar 
de várias formas os conteúdos a serem desenvolvidos 
antes da aula síncrona, como pedir para que pesqui-
sassem em uma aula sobre o Parnasianismo em vários 
links, fazendo as anotações mais pertinentes e, na aula 
subsequente, perguntar o que entenderam, conduzindo 
a compreensão deles para o objetivo da intelecção. 

Nos momentos assíncronos, os alunos poderiam solucionar 
suas dúvidas acessando a internet para buscar mais 

informações, assim como pedir auxílio para o TutorMundi. 
Dessa forma, diversifiquei e personalizei a experiência dos 
alunos com o conteúdo.

Recursos como o TutorMundi dão algumas vantagens 
para os alunos, como a facilidade de estudar onde e na 
hora que desejar; pois, o discente consegue organizar 
seus estudos e a execução de atividades no tempo mais 
adequado para ele.

Em outro momento, direcionei os alunos a assistirem a alguns 
vídeos específicos sobre o Simbolismo para fazerem um 
fichamento e, também, um mapa mental sobre as informações 
aprendidas. Na aula posterior, perguntava o que tinham 
entendido e quais dúvidas tinham surgido. Eu explicava o 
conteúdo para reforçar o que eles tinham pesquisado e, também, 
para acrescentar informações que não tinham anotado. 

Todas as atividades solicitadas eram postadas no Google 
Classroom, onde os colegas podiam acompanhar, juntamente 
comigo, os trabalhos solicitados. 

Contudo, no ensino híbrido, o educando necessita desenvolver 
muita disciplina para se desenvolver e vencer o desafio da 
auto motivação; assim como professora, precisei criar estra-
tégias dinâmicas para alcançar este propósito.” -
Natalia Leme Parmegiani

https://tutormundi.com/
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Conseguimos observar nestes relatos que o ensino híbrido, 
quando aplicado corretamente, provê ao educador estratégias 
e ferramentas que permitem aproximar os professores dos alu-
nos, visto que a personalização dos caminhos de aprendizagem 
exigem um relacionamento mais pessoal. Também observamos 
que ele favorece práticas produtivas durante o período da aula, 
visto que as atividades em grupo pequenos promovem as trocas 
de informações e a colaboração além de facilitar o engajamento 
dos alunos na aprendizagem respeitando seus modos e ritmos.

O ensino híbrido é um conjunto de modelos que busca, em 
sua essência, facilitar o processo de aprendizagem através da 
tecnologia. Apesar da grande maioria das escolas e famílias ainda 
não possuírem acesso a equipamentos e internet de qualidade, 
os professores podem buscar as alternativas que estão ao seu 
alcance para viabilizar as aplicações em sua turma. Para saber 
como isso é possível, acesse os links abaixo:

E-book: Dicas para usar tecnologia em sala de aula com poucos recursos 

Curso on-line: Tecnologias na Educação 5.0

Conclusão

https://tutormundi.com/
https://issuu.com/alesunaga/docs/ebook_como_usar_tecnologias_na_educ
https://www.udemy.com/course/tecnologias-na-educacao-5/?referralCode=1E5F1DDE3AAD0B724F18
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