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O que é ensino híbrido?

Ensino híbrido é uma estratégia pedagó-
gica na qual os estudantes aprendem via 
interações presenciais (off-line) combi-
nadas com instruções digitais (on-line). 
 
Essa metodologia oferece maior controle 
sobre o processo de aprendizagem e 
uma maior autonomia para o aluno 
através de tecnologia. 
 
O ensino híbrido transforma o papel do 
professor, de forma que ele possa atuar 
como um mediador de possibilidades e 
passar mais tempo atendendo às dificul-
dades de aprendizagem dos seus alunos.

Parte Online
Em parte online, com algum con-

trole sobre o tempo, lugar, ritmo ou 
jornada de aprendizagem

Ao longo da jornada
As modalidades estão conectadas 
para fornecer uma experiência de 

aprendizagem integrada

Parte na Escola
Em parte na sala de aula física

https://tutormundi.com/
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Como construir um
ensino híbrido?

?

https://tutormundi.com/
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Os programas de ensino híbrido mais bem 
sucedidos geralmente começam em resposta 
a um desejo de: 
 
(1) melhorar as conquistas ou a qualidade de vida 
dos alunos através da personalização do ensino

(2) proporcionar acesso a cursos fora do al-
cance da maioria dos alunos

(3) melhorar a vida financeira da escola

(4) uma combinação dos três.

1. Comece com um
problema definido ou objetivo

Faça seus objetivos “SMART”
 
Para garantir que seus objetivos sejam SMART, 
pergunte-se se são: 
 
Específicos: Ele especifica uma área para 
ser melhorada?
 
Mensuráveis: Você pode medir ou sugerir um 
indicador de progresso?
 
Acionáveis (Com responsáveis): Quem será 
responsável pelo sucesso do projeto?
 
Realistas: Os resultados podem ser alcança-
dos, dado os recursos disponíveis?
 
Relacionado a tempo: Quando pretendemos 
atingir os resultados esperados?

https://tutormundi.com/
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Separe problemas de estrutura e
problemas de oferta não atendida

Problemas de estrutura são aqueles que afetam 
a maior parte dos estudantes e professores 
dentro do currículo atual da escola. 
 
Focando neles, muitas vezes observa-se uma 
melhora no modelo sem o transformar por inteiro.
 
Problemas de oferta não atendida ocorrem 
geralmente quando as escolas não conse-
guem oferecer uma experiência de apren-
dizagem para alguma matéria específica 
(programação). 
 
Esses problemas são diferentes e ao resolvê-
los, muitas vezes sua escola pode sair do 
modelo tradicional e ir além.Use a tabela abaixo 
para desenvolver seus objetivos SMART.

Leia mais >> Ensino Híbrido: o que você precisa saber 
em 2020

https://tutormundi.com/


Use a tabela abaixo para desenvolver seus objetivos SMART.

Problemas e objetivos Estrutura Oferta não atendida

Problemas e objetivos

Qual área específica
vcê quer melhorar?

Qual é seu indicador
de sucesso?

Quem será responsável
por ele?

Estes resultados
podem ser alcançados
com os recursos atuais?

Quando espera-se
atingir esse objetivo?

https://tutormundi.com/blog/ensino-hibrido/
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Um passo crucial para uma inovação bem-
sucedida é formar a equipe certa para buscar 
cada oportunidade.

 Delegue problemas de sala de aula
para times funcionais

Alguns problemas não necessitam de mudanças 
grandes na escola, e podem ser solucionados 
com grupos de professores ou outros educado-
res que possam facilmente trabalhar juntos.
 
Os professores de matemática querem imple-
mentar sala de aula invertida. Forma-se um time 
funcional com um coordenador de projeto para 
um construir um piloto na disciplina.

 Delegue problemas mais complexos
para times de alto nível

Outros tipos de problemas geralmente precisam 
de mudanças na arquitetura do dia a dia da escola. 
 
Questões como o cronograma de aula e o pa-
pel dos professores, precisam de um time de 
mais alto nível, composto por diretores, admi-
nistradores e coordenadores pedagógicos.

2. Construa um time

https://tutormundi.com/
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Delegue um time autônomo
para ir além da sala de aula 

Times autônomos precisam de liberdade para 
experimentar com colaboradores, verba, currí-
culo, cronograma e outras estruturas da escola. 
 
Por exemplo, uma escola quer converter todas as 
salas de aula para atender um modelo de rota-
ção da estação. A equipe autônoma teria autori-
dade para desenhar o orçamento, planejamento 
de equipe, currículo e estrutura.

Leia mais >> Dicas de gestão escolar na educação 
remota e híbrida

https://tutormundi.com/
https://tutormundi.com/blog/dicas-gestao-escolar-ensino-hibrido/
https://tutormundi.com/blog/dicas-gestao-escolar-ensino-hibrido/
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Discuta seus pensamentos e forme seus times com a ajuda da tabela abaixo.

1. Qual é o time que mais se encaixa no escopo do seu projeto?

4. Qual é o membro do time que faria o papel de liderança ou gestor do projeto?

3. Quais os membros da sua escola que formariam esse time?

2. Por quê?

Time funcional

Time alto nível

Time autônomo

https://tutormundi.com/
https://tutormundi.com/blog/ensino-hibrido/
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Desenhe seu modelo de escola híbrida com 
os seus estudantes em mente.

Tente mapear quais são os objetivos educa-
cionais dos seus alunos e promova tarefas a 
serem realizadas por eles. 

Estas tarefas podem incluir: querer sentir-se 
bem sucedido; ter mais tempo para sua vida 
pessoal ou passar no vestibular.

3. Motive seus alunos

Identificar as experiências que a sua escola 
precisa proporcionar para realizar essas tarefas

Sempre pergunte se o que você quer propor vai 
ajudar seus alunos a atingirem seus objetivos.

https://tutormundi.com/
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O que motiva os alunos a progredir? feedback 
em tempo real? Tutoria? Para muitos estudan-
tes, tutoria está entre as experiências mais im-
portantes que as escolas podem promover, pois 
apoia seu aprendizado.

Para integrar os alunos ao modelo de aprendi-
zado, eles devem compartilhar suas experiên-
cias, e isso pode demandar mudanças na escola, 
como: repensar nas equipes docentes, crono-
grama, uso da tecnologia e assim por diante.

Apesar do objetivo dos seus alunos ser de ex-
trema importância, não se esqueça que você 
projetou um objetivo no início do processo e, 
apesar de ele poder ser revisto, o foco deve 
ser mantido.

Leia mais >> O papel do tutor no processo de 
aprendizagem do aluno

https://tutormundi.com/
https://tutormundi.com/blog/o-papel-do-tutor-na-aceleracao-da-aprendizagem/
https://tutormundi.com/blog/o-papel-do-tutor-na-aceleracao-da-aprendizagem/
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Preencha a tabela para mapear os objetivos dos alunos.

1. Objetivo do aluno: Se sentir bem sucedido e fazer progressos na disciplina
2. Que experiências ele precisa? Ter Momentos de diversão com amigos
3. Como integrar no currículo?

Objetivo do aluno Que experiências
ele precisa?

Como integrar
no currículo?

https://tutormundi.com/
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O ensino híbrido libera os professores para se 
especializarem em atividades como orientação, 
desenvolvimento de currículo, tutoria, elabora-
ção de projetos ou análise de dados. 

Permitir que encontrem novos objetivos, ob-
tenham reconhecimento e sigam um plano 
de carreira significa motivar e reter melhor os 
funcionários.

Isso pode incluir a criação de novos papéis ins-
trucionais, o reconhecimento da liderança do 
ensino híbrido e assim por diante. 

Considere permitir que os professores ensinem 
em equipes ou conceda micro credenciais aos 
professores para o domínio de novas habilidades.

4. Valorize seus professores

Crie oportunidades motivadoras para professores

https://tutormundi.com/
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As funções reinventadas de professor devem 
funcionar em conjunto com a experiência do 
aluno que você projetou. 

O papel do professor deve mudar também para 
apoiar a experiência do aluno.

Leia mais >> 3 teorias para transformar o processo de 
aprendizagem da sua escola

Integre para apoiar os alunos

https://tutormundi.com/
https://tutormundi.com/blog/3-teorias-sobre-o-processo-de-aprendizagem/
https://tutormundi.com/blog/3-teorias-sobre-o-processo-de-aprendizagem/
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Reflita nos motivadores mais comuns:

- Responsabilidade
- Crescimento
- Tipo de trabalho
- Realização
- Reconhecimento

Exemplos de estratégia para motivar os professores:

1. Aumente o alcance de ótimos professores
2. Ofereça responsabilidades especializadas individualmente 
3. Permita o ensino em grupos de professores
4. Recompense com formação e micro certificados
5. Ofereça autoridade para grupos de ensino híbrido

https://tutormundi.com/
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As escolhas técnicas corretas são essenciais 
para qualquer programa de sucesso.

Criar seu próprio conteúdo online pode ser 
uma boa opção para garantir qualidade e per-
sonalização. Alguns educadores gostam de de-
senvolver suas habilidades para criar um cur-
so, aula, vídeo ou programa de software online. 

O conteúdo faça você mesmo, no entanto, 
pode consumir muito tempo dos educadores.

Você pode ter opções limitadas, mas passar 
por um único currículo escolar para um de-
terminado curso ou matéria pode ser mais 

fácil do que tentar misturar e combinar mó-
dulos para criar uma solução em retalhos. 
Isso pode ser especialmente útil se os edu-
cadores não conseguem encontrar tempo 
para analisar dados de diferentes softwares.

5. Escolha a tecnologia

Para controle de qualidade, crie seu próprio
conteúdo e infraestrutura

Se você deseja simplicidade e confiabilidade,
use um único provedor de currículo

https://tutormundi.com/
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Com vários provedores de conteúdo online, 
você pode aproveitar os pontos fortes de cada 
um para personalizar o conteúdo e entregar 
um ensino individualizado para cada aluno. 

Os educadores podem misturar e combinar 
o conteúdo de um curso para permitir uma 
variedade de caminhos para cada aluno. Tri-
cotar dados desses programas, no entanto, 
pode ser demorado.

Leia mais >> SAMR: Guia prático para integração de 
tecnologias em escolas

Se você deseja flexibilidade, 
utilize vários provedores

https://tutormundi.com/
https://tutormundi.com/blog/samr-modelo-integracao-tecnologia-e-escola/
https://tutormundi.com/blog/samr-modelo-integracao-tecnologia-e-escola/
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Repense o seu espaço de aprendizagem para 
aprimorar a experiência do aluno.

Seu espaço físico pode se alinhar com os princí-
pios da performance, flexibilidade e escolha do 
aluno, que é o centro de seus novos modelos. 

Depois de determinar como deseja que alu-
nos e professores interajam com o aprendi-
zado online, planeje seu espaço.

Se você pretende promover a performance 
dos estudantes, redesenhe a sala de aula 
para dar aos alunos mais opções e locais 
para aprender. 

6. Projete a sala de aula

Deixe que seu programa híbrido facilite
o projeto, e não o contrário

Alinhe o formato da sala de aula com os resultados 
que você pretende alcançar

https://tutormundi.com/
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As carteiras, mesas e quadros podem ser organizados de várias formas para criar o ambiente de 
sala de aula. Além disso, menos paredes ajudam a criar um ambiente escolar aberto e colaborativo. 

Tenha o cuidado de planejar seu espaço depois de aperfeiçoar o seu modelo instrucional - não 
derrube paredes, projete o espaço para otimizar os tipos de experiências de aprendizagem que seu 
modelo híbrido pretende criar.

Use a mobília da sala para aumentar a flexibilidade

Leia mais >> Já ouviu falar em aprendizagem criativa? Saiba como aplicar na escola

https://tutormundi.com/
https://tutormundi.com/blog/aprendizagem-criativa/
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Use a tabela abaixo e mapeie ajustes à sala de aula para que ela possa ajudar a atingir os seus objetivos.

Ideias para ajustar
o ambiente

Custos estimadosBenefícios

https://tutormundi.com/
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Alinhe o modelo com o seu projeto. Isso é o 
certo para você?

Esses modelos podem ser implementados 
sem alterar radicalmente a equipe, a estrutura 
ou o ritmo e, portanto, podem ser mais fáceis 
de integrar nas salas de aula existentes. 

Além disso, as escolas podem adotar com 
maior facilidade essas opções em matérias 
testadas para alunos regulares.

os mais diferentes da sala de aula tradicional, 
experimente-os em disciplinas não testadas ou 
cursos que não são oferecidos em sua escola. 

Como os modelos disruptivos geralmente são 

7. Escolha o modelo

Ao resolver problemas centrais, considere a 
rotação de estações, rotação de laboratório
e sala de aula invertida.

Ao resolver problemas de oferta não atendida, 
considere os modelos de Rotação Individual, Flex, 
A la Carte e Virtual Enriquecido

https://tutormundi.com/
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Cada modelo oferece vários graus de flexibi-
lidade, autonomia, performance e assim por 
diante. Faça duas perguntas-chave: O que você 
deseja que seja o papel do aluno? E qual você 
quer que seja o papel do professor?

Cada modelo combinado envolve uma “core-
ografia” exclusiva com alunos e professores, 
seja rotações, pequenos grupos separados ou 
ajuda individual. 

Corresponda o modelo à experiência do aluno e 
do professor que você projetou

Corresponda o modelo à experiência do aluno e 
do professor que você projetou

https://tutormundi.com/
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Muitos desses modelos requerem um uso di-
ferente do espaço. Certifique-se de que as es-
truturas que você tem disponíveis suportam o 
modelo que você escolher.

Cada modelo de aprendizado combinado re-
quer diversos graus de uso de tecnologia. 
Certifique-se de combinar o modelo com 
os recursos tecnológicos disponíveis, licen-
ças de produtos, conteúdo desenvolvido por 
professores e assim por diante. 

Os modelos não são prescritivos. Muitas esco-
las combinam aspectos de vários modelos para 
criar algo totalmente único.

https://tutormundi.com/
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Analise suas circunstâncias em seis dimensões.
Para cada pergunta da primeira coluna, marque a(s) resposta(s) que melhor correspondem às 
suas preferências e restrições

Questão

1. Quais 
problemas você 
está tentando 

resolver?

3. O que você 
deseja que 
os alunos 

controlem?

2. Que tipo de 
equipe você pre-
cisa para resolver 

o problema?

Rotação por
estação

Problema central 
envolvendo alu-
nos regulares

Seu ritmo e 
caminho du-
rante a parte 

online do curso

Seu ritmo e 
caminho du-
rante a parte 

online do curso

Seu ritmo e 
caminho du-
rante a parte 

online do curso

Seu ritmo e 
caminho du-
rante a parte 

online do curso

Seu ritmo e 
caminho du-
rante a parte 

online do curso

Funcional, leve
ou pesada

Problema central 
envolvendo alu-
nos regulares

Leve ou pesada

Problema central 
envolvendo alu-
nos regulares

Funcional
ou leve

Rotação em 
laboratório

Sala de aula 
invertida

Rotação 
individual

Problemas 
de oferta não 

atendida

Autônoma

A La Carte Virtual
enriquecido

Flex 

Problemas de 
oferta não
atendida 

Autônoma Autônoma Autônoma 

Problemas de 
oferta não
atendida 

Seu ritmo e ca-
minho ao longo 
de quase todo 
o curso, com a 
flexibilidade de 
pular aulas pre-
senciais às vezes

Problemas de 
oferta não
atendida 

Seu ritmo e ca-
minho ao longo 
de quase todo 
o curso, com a 
flexibilidade de 
pular aulas pre-
senciais às vezes

https://tutormundi.com/
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Leia mais >> 6 questões essenciais para escolher entre os modelos de ensino híbrido

Questão

4. Qual você 
deseja que seja 
o papel principal 

do professor?

5. Que espaço 
físico você pode 

usar?

6. Quantos 
dispositivos 

habilitados para 
internet estão 
disponíveis?

Rotação por
estação

Oferecendo 
instruções
face a face

Salas de aula 
existentes

O suficiente para 
uma fração dos 

alunos

O suficiente para 
uma fração dos 

alunos

Salas de aula 
existentes

O suficiente 
para todos os 
alunos usarem 
em sala de aula 
e em casa ou 

depois da escola

O suficiente 
para todos os 
alunos usarem 
em sala de aula 
e em casa ou 

depois da escola

O suficiente 
para todos os 
alunos usarem 
em sala de aula 
e em casa ou 

depois da escola

Oferecendo 
instruções
face a face

Salas de aula 
existentes mais 

um laboratório de 
informática

Fornecer tutoria, 
orientação e enri-
quecimento face 

a face para
suplementar au-

las online

Fornecer tutoria, 
orientação e enri-
quecimento face 

a face para
suplementar au-

las online

Um grande espa-
ço de aprendiza-

gem aberto

O suficiente para 
todos os alunos 
durante todo o 
período de aula

O suficiente para 
todos os alunos 
durante todo o 
período de aula

Um grande espa-
ço de aprendiza-

gem aberto

Um grande espa-
ço de aprendiza-

gem aberto

Rotação em 
laboratório

Sala de aula 
invertida

Rotação 
individual

A La Carte Virtual
enriquecido

Flex 

Fornecer tuto-
ria, orientação e 
enriquecimento 
face a face para

suplementar 
aulas online 

Fornecer tuto-
ria, orientação e 
enriquecimento 
face a face para

suplementar 
aulas online 

Servindo como 
o professor de 
registro online

Qualquer confi-
guração supervi-
sionada e segura

https://tutormundi.com/
https://tutormundi.com/blog/como-escolher-entre-modelos-de-ensino-hibrido/
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O ensino híbrido pode promover uma cultura 
forte e positiva.

O ensino híbrido pode reforçar maus hábitos 
ou ajudar a criar novos. A cultura é especial-
mente útil - ou tóxica - em programas híbridos 
porque anda de mãos dadas com o maior fle-
xibilidade para os alunos.

Se os alunos precisam de processos e normas 
culturais para lidar com isso, a mudança para um 
ambiente personalizado pode ser mais difícil.

O aprendizado resulta de alunos e professores 
resolvendo problemas de uma determinada 
maneira; a repetição leva os alunos a interna-
lizar o caminho.

Alguns processos e prioridades das escolas 
podem ser integrados, com o tempo, em uma 
cultura de compartilhamento.

8. Crie a cultura

Seja cauteloso para desenvolver uma cultura
que apoie sua visão de ensino híbrido

Encontre problemas recorrentes

Reúna uma equipe de sua escola que trabalha-
rá em soluções e dê a eles espaço para errar e 
tentar outro processo. A cultura será formada 
por meio da repetição, uma tarefa por vez.

Leia mais >> M-learning: como a conectividade pode re-
volucionar a aprendizagem

Seja insistente ao considerar atividades
recorrentes ou problemas que podem ser
resolvidos com o ensino híbrido

https://tutormundi.com/
https://tutormundi.com/blog/o-que-e-m-learning/
https://tutormundi.com/blog/o-que-e-m-learning/
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1. Identifique um problema que acontece seguido durante a implementação

2. Qual é o grupo de pessoas que devem resolver esse problema?

3. Liste possíveis caminhos que eles possam tentar

4. Se a solução fucnionar, como você pode promovê-la e a encorajar?

https://tutormundi.com/
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Construir um programa de ensino híbrido é 
um processo, não um evento.

Em seu início, os programas de ensino híbri-
do podem carregar muitas suposições. Re-
úna o maior número de pessoas de diferen-
tes departamentos e perspectivas, para ter 
o entendimento da visão de todos da escola.

Em seguida, classifique-os em ordem de quão 
confiante você está de que as suposições 
são verdadeiras. Todos devem saber como 
devem ser os resultados para que a inovação 
valha a pena.

9. Refinar e iterar

Reúna um grupo multidisciplinar e
considere suposições comuns

Faça uma lista completa de suposições e 
classifique-as em ordem de importância para o 
sucesso do aluno

https://tutormundi.com/
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Em seguida, trabalhe em direção às suposições 
menos críticas para o sucesso do aluno e nas 
quais você tem mais certeza que são verdadeiras. 
Mantenha os testes simples e baratos, como 
conversar com especialistas, visitar escolas ou 
fazer um pequeno piloto após as aulas.

Em última análise, conforme a equipe faz ajus-
tes e reitera, pode descobrir que está trilhando 
um caminho com suposições que estão se pro-
vando verdadeiras.

Leia mais >> Quais são vantagens do ensino híbrido na 
educação escolar

Comece testando as suposições que são mais
importantes para o sucesso do aluno e que você 
tem menos certeza que são verdadeiras

Determine se as suposições se mantêm verdadei-
ras em pontos de verificação predeterminados

https://tutormundi.com/
https://tutormundi.com/blog/vantagens-do-ensino-hibrido/
https://tutormundi.com/blog/vantagens-do-ensino-hibrido/
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Desenvolver um programa de ensino híbrido efi-
ciente vai muito além de equipar as escolas com 
tecnologia. Significa desenvolver uma nova visão 
sobre a sala de aula e encarar a relação entre 
alunos e professores com outros olhos. 
Uma escola conectada depende da combinação 
entre uma gestão escolar engajada, professores 
motivados e estudantes satisfeitos.

Mantenha o hábito de estar informado sobre ino-
vação na educação e acompanhe o que vem sen-
do desenvolvido para tornar a escola um ambien-
te mais propício para a aprendizagem de uma 
geração que nasce em um mundo digital. 

No blog da TutorMundi, trazemos toda semana 
uma série de conteúdos sobre ensino híbrido, me-
todologias ativas e personalização da educação.

10. Conclusão

https://tutormundi.com/
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