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1- INTRODUÇÃO

- É importante superar  metodologias sem flexibilidade, aquelas 
que deixam o professor no centro da aprendizagem e tornam o aluno 
um agente passivo no processo (VALENTE; ALMEIDA; GERALDINI, 
2017). 

- Os  estudantes reclamam das aulas rotineiras, pouco dinâmicas e da 
falta de participação (DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2017). 

Novas propostas pedagógicas
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1- INTRODUÇÃO

Autônomos Adoram 
desafios

Criar em 
colaboração
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Figura 1- Tecnoteca – IFFluminense campus Itaperuna 
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Fonte: http://porvir.org/especiais/personalizacao/

Figura 2-Sala de Aula da escola Nave

1- INTRODUÇÃO
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1- INTRODUÇÃO

Híbrido – Misturado – Mesclado – Blended (MORAN, 
2015)

Combinação de vários espaços, tempos, atividade, metodologias, 
público

Conectividade e mobilidade

Ensinar e aprender de inúmeras formas

Consumidores e produtores – “Prosumidores (MORAN, 2015)
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1- INTRODUÇÃO

- Metodologias ativas: práticas pedagógicas que envolvem os 
alunos, engajam em atividades em que são protagonista da sua 
aprendizagem (VALENTE, 2018).

Exemplos: Aprendizagem baseada em projetos, 
Problem-Based Learning (PBL), Arco de Maguerez 
(BERBEL, 2011),Team-Based Learning (TBL), 
Aprendizagem por meio de Jogos (VALENTE; 
ALMEIDA; GERALDINI, 2017) e Think-Pair-Share 
(DEMIRCI; DÜZENLI, 2017).
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2- ENSINO HÍBRIDO

ENSINO HÍBRIDO 
(CHRISTENSEN; HORN; 

STAKER, 2013 e BACICH;  
TANZI NETO; TREVISANI, 

2015)

Figura 3 Figura 3 Figura 3 Figura 3 ---- Categorias do Ensino HCategorias do Ensino HCategorias do Ensino HCategorias do Ensino Híbrido. brido. brido. brido. 

Fonte: Christensen; Horn; Staker (2013, p.8).Fonte: Christensen; Horn; Staker (2013, p.8).Fonte: Christensen; Horn; Staker (2013, p.8).Fonte: Christensen; Horn; Staker (2013, p.8).
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3- SALA DE AULA INVERTIDA

Fonte: <https://ctl.utexas.edu/teaching/flipping-a-class> - adaptado

Figura 4- Resumo da metodologia Sala de Aula Invertida

(BERGMANN; SAMS, 2012)
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3- SALA DE AULA INVERTIDA

Dosar quantidade e o tamanho dos vídeos

Inserir outras TD para diversificar- bem integradas à proposta

Atividades - testes
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Atividades 

Informações sobre o desempenho do aluno

Readequar os métodos e instrumentos

Aprendizagem personalizada

Interesse e necessidades dos alunos
(VALENTE, 2018)

3- SALA DE AULA INVERTIDA
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i) possibilidade dosalunos trabalharem em ritmo próprio;
ii) identificação prévia, por parte dos alunos de dúvidas que podem ser 

esclarecidas em sala de aula;
iii) possibilidade de customização, por parte do professor, das atividades da
sala de aula, de acordo com as necessidades dos alunos; 
iv) incentivo a trocas sociais, entre colegas, por meio das atividades em sala de 
aula.

Pontos positivos (VALENTE, 2014) 

3- SALA DE AULA INVERTIDA
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Tecnologias Digitais: o relacionamento e a colaboração entre os
participantes do processo educacional; prover ferramentas e
programas que facilitam a coleta, a análise e a compreensão dos
dados sobre cada aluno e proporcionar aos aprendizes o acesso on-
line a uma quantidade enorme de recursos disponíveis.

(VALENTE, 2018)

3- SALA DE AULA INVERTIDA

Dificuldades de implementação: grande número de alunos e ao pouco
tempo disponível para acomodar uma quantidade cada vez maior de
informação que deve ser trabalhada pelo professor.

Abordagem da aprendizagem personalizada também 
pode ser facilitada pelo próprio aluno.
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3- SALA DE AULA INVERTIDA

3.1 Sólidos Inscritos e Circunscritos – Licenciatura em Matematica

Experiências
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Figura 5- Livro  Digital

Fonte: Elaboração própria



3- SALA DE AULA INVERTIDA

3.2 Expansão Marítima  – Ensino Médio– Google Classaroom

Experiências
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Figura 6- Atividades presenciais

Fonte: Elaboração própria



3- SALA DE AULA INVERTIDA

3.2 Língua Inglesa – Curso Técnico em Eletromecânica – Schoology

Experiências
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Figura 7- Interface do ambiente

Fonte: Elaboração própria



3- SALA DE AULA INVERTIDA

3.2 Língua Inglesa – Curso Técnico em Eletromecânica – Schoology

Experiências

Pontos positivos:

• Participação mais ativa dos
alunos e uma maior
colaboração entre eles;

• Otimização do tempo em sala
de aula.

Dificuldades 
encontradas:

• Aceitação em trabalhar
colaborativamente (alguns
alunos);

• Tempo gasto na elaboração e
seleção de materiais didáticos;

• Gerenciamento e planejamento
de estratégias em sala de aula
para dedicar o tempo a ajudar
os alunos com dificuldade e a
estimular os mais avançados.
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4- Rotação por Estações

- Distribuição de alunos em grupos, para realizarem atividades
distintas, propostas em estações. Geralmente, em pelo menos uma
das estações propõem-se atividades que utilizam tecnologias digitais
(CHRISTENSEN; HORN; STAKER, 2013) .

- È a categoria que mais atrai os professores (HORN; STAKER,
2015).

18



4- Rotação por Estações

É possível propor atividades de um mesmo conteúdo, mas também podem ser 
propostos diferentes conteúdos em cada uma das estações (BACICH; TANZI 
NETO;  TREVISANI, 2015). 

- a possibilidade do professor ficar mais próximo 
dos alunos nos grupos;

- a variedade de atividades, estratégias e 
recursos propostos nas estações, o que 
contribui para a personalização do ensino;

- coloboração.

Pontos positivos:
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i) permitir-se cometer erros e aprender com os alunos;

ii) ser flexível;

iii) considerar que não é preciso usar abordagens híbridas todos os dias; 

iv) entender que não há problema em ensinar algo para a turma inteira, quando 
necessário;

v) colaborar com outros professores que trabalhem com Ensino Híbrido.

4- Rotação por Estações
Recomendações para professores (TRUIT, 2016):
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4- ROTAÇÃO POR ESTAÇÕES
4.1 Sólidos Inscritos e Circunscritos – Licenciatura em Matematica
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Figura 7- Estações, exemplo 1

Fonte: Elaboração própria



4- ROTAÇÃO POR ESTAÇÕES
4.2 Geomentria Plana– Licenciatura em Matematica (Noturno)
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Figura 8- Estações, exemplo 2

Fonte: Elaboração própria



4- ROTAÇÃO POR ESTAÇÕES
4.3 Proporcionalidade – Ensino Médio 
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Figura 9- Estações, exemplo 3

Fonte: Elaboração própria



- Não há ordem nem hierarquia para a experimentação das categorias, é possível 
usá-las de forma integrada.

- - Em todas as categorias, o papel do professor é muito importante, esse deve 
organizar e mediar todo o processo. 

- - Processo de ensino e aprendizagem: equilíbrio entre a elaboração 
colaborativa e a personalizada.

- As metodologias devem estar coerentes com os objetivos pretendidos. Se 
queremos alunos proativos, precisamos usar metodologias condizentes –
envolver os alunos em atividades cada vez mais complexas (tomada de 
decisão - avaliação de resultados)

5-CONSIDERAÇÕES
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Os detentores desse conhecimento são como pássaros
vivendo em uma gaiola: alimentam-se do que lá
encontram, voam só no espaço da gaiola, comunicam-se
numa linguagem só conhecida por eles, procriam e
repetem-se, só vendo e sentindo o que as grades
permitem, como é comum no mundo acadêmico. O que
é mais grave, são mantidos pelos que possuem as
gaiolas para seu entretenimento, como é o caso das
artes, ou para seu benefício, como é o caso das ciências
e da tecnologia. Obviamente, a crítica interna é limitada
e exclui o questionamento da própria existência da
gaiola. (D'AMBROSIO, 2010, p. 07).

5-CONSIDERAÇÕES
Professor orientador de caminhos individuais e coletivos, previsíveis e 
imprevisíveis, em uma construção mais aberta e criativa.
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EfeX, Espaço de Formação e Experimentação em Tecnologias para 
Professores:

- Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB) a partir de uma ampla 
pesquisa sobre centros de referência internacionais na formação de professores 
para inovação educacional.

- Mostrar possíveis caminhos para o uso concreto de tecnologia no cotidiano 
escolar, envolvendo atividades teóricas e práticas com os professores.

http://www.cieb.net.br/efex/
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5-CONSIDERAÇÕES



27

REFERÊNCIAS
BACICH,L.; ADOLFO NETO, T.; TREVISANI, F. de M. (org.). Ensino Híbrido:

personalização e tecnologia na educação. Porto Alegre: Penso, 2015.

BERBEL, Neusi. As metodologias ativas e a promoção da autonomia de estudantes.
Semina: Ciências Sociais e Humanas, Londrina, v. 32, n. 1, p. 25-40, 2011. Disponível em: 
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/seminasoc/article/view/10326/10999.
Acesso em: 01 nov. 2018.

BERGMANN, Jonathan; SAMS, Aaron. Flip your classroom: reach every student in
every class every day. [s.l.]: ISTE, 2012. 

CHRISTENSEN, C. M.; HORN, M. B.; STAKER, H. Ensino Híbrido: uma Inovação
Disruptiva?. 2013. Disponível em: <https://goo.gl/Y8gyVC>. Acesso em: 15 maio. 2018.

D’AMBRÓSIO, U. A transdisciplinaridade como uma resposta à sustentabilidade. Terceiro 

Incluído, v.1, n. 1, p. 1-13, 2011.



28

REFERÊNCIAS
DEMIRCI, Cavide; DÜZENLI, Halil. Formative Value of an Active Learning Strategy:
Technology Based Think-Pair-Share in an EFL Writing Classroom. World Journal of
Education, Esquiceir, v. 7, n. 6, p. 63-74, 2017. Disponível em:
https://doi.org/10.5430/wje.v7n6p63. Acesso em: 11 dez. 2018.

DIESEL, A.; BALDEZ, A.; MARTINS, S. Os princípios das metodologias ativas de ensino: 
uma abordagem teórica. Thema, Lajeado, v. 14, n. 1, p. 268-288, 2017. Disponível em: 
http://revistathema.ifsul.edu.br/index.php/thema/article/viewFile/404/295. Acesso em: 31 
out. 2018.

HORN, Michael. B.; STAKER, Heather. Blended: usando a inovação disruptiva para 
aprimorar a educação. Tradução de Maria Cristina Gularte Monteiro. Porto Alegre: Penso, 
2015. 

MORAN, J. M. Educação Híbrida: um conceito-chave para a educação, hoje. In: BACICH, 
L.; TANZI NETO, A.; TREVISANI, F. M. (Org.). Ensino Híbrido: personalização e tecnologia 
na educação. Porto Alegre: Penso, 2015. p.103-122.



29

REFERÊNCIAS

MORÁN, J.. Mudando a educação com metodologias ativas. In: SOUZA, Carlos Alberto de; 
MORALES, Ofelia Elisa Torres (org.). Convergências Midiáticas, Educação e Cidadania: 
aproximações jovens (Coleção Mídias Contemporâneas). Ponta Grossa: UEPG/PROEX, v. 
2, 2015. p. 15-33. Disponível em: http://www2.eca.usp.br/moran/wp-
content/uploads/2013/12/mudando_moran.pdf. Acesso em: 01 nov. 2018.

VALENTE, J. A.. Blended Learning e as Mudanças no Ensino Superior: a
Proposta da Sala de Aula Invertida. Educação a Distância, Curitiba, Edição Especial,
n. 4, p. 79-97. 2014. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-
40602014000800079&script=sci_abstract&tlng=pt>. Acesso em: 27 fev. 2019

VALENTE, J.; ALMEIDA, M.; GERALDINI, A. Metodologias ativas: das concepções às 
práticas em distintos níveis de ensino. Diálogo Educacional, Curitiba, v. 17, n. 52, p. 455-
478, 2017. Disponível em: https://www.redalyc.org/pdf/1891/189154955008.pdf. Acesso 
em: 31 out. 2018.



30

REFERÊNCIAS

VALENTE, J. A. Inovação nos processos de ensino e de aprendizagem o 
papel das tecnologias digitais. In:VALENTE, J. A.; FREIRE, F. M. P.; 
ARANTES, F. L. Tecnologia e Educação: passado, presente e o que está 
por vir. Campinas,SP:NIED/UNICAMP, p. 17-41, 2018.

TRUITT, A. A. A Case Study of the Station Rotation Blended Learning 
Model in a third Grade Classroom. 2016. Tese (Doutorado em Filosofia) 
College of Education and Behavioral Sciences. Department of Educational 
Technology. Colorado. 2016. Disponível em: 
<http://digscholarship.unco.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1370&context=d
issertations>. Acesso em: 23 mar. 2019.



31
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(IFFluminense campus Campos Centro)
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“Os professores, geralmente a enxergam apenas como um novo modo
de fazer coisas antigas. E os alunos a veem como uma oportunidade

de fazer coisas novas. Para os adultos, é uma ferramenta, para as
crianças é a fundamentação de tudo o que fazem”.

MARC PRENSKY, escritor norte-americano, autor do livro Teaching Digital Natives (Ensinando
Nativos Digitais, sem tradução para o português)


