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Simpósio ABED de Ensino Híbrido na Educação Básica

 

 

Prezados Educadores,

A Associação Brasileira de Educação a Distância - ABED tem realizado uma série de
webinários com gestores educacionais de referência, especialmente do setor público, no
intuito de colaborar com as redes no seu planejamento para implementação do ensino
híbrido de boa qualidade. A ABED reúne pesquisadores, professores, mantenedores e
gestores de Educação a Distância, bem como empresas que atuam com tecnologia
educacional. São 25 anos de experiências e estudos realizados, em nível nacional e
internacional. O objetivo do simpósio é difundir as melhores práticas de ensino híbrido que
possam ser aplicadas na Educação Básica.

Como o ensino híbrido é um programa formal de ensino em que o estudante tem parte da
aprendizagem elaborada a partir de conteúdo, interações e mediações online. O aluno tem
alguma �exibilidade quanto ao tempo, local, ritmo de estudos e sobre as trilhas de
aprendizagem a serem cursadas. Parte das atividades é realizada sincronamente na escola
ou em outro espaço, sob a supervisão de um professor. Neste simpósio serão apresentados
o estado da arte dos componentes para um bom planejamento e implementação dessa
abordagem, essencial para o retorno das escolas no pós-covid.

 

 

Rossieli Soares da Silva  

Com mestrado em Gestão e Avaliação Educacional pela Universidade Federal de Juiz de
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Fora, Minas Gerais, o advogado Rossieli Soares da Silva foi nomeado Ministro da Educação
em abril de 2018.Exerceu o cargo de Secretário de Educação Básica do Ministério da
Educação e conselheiro do Conselho Nacional de Educação, desde maio de 2016. Foi
Secretário de Estado da Educação do Governo do Amazonas e Presidente do Conselho
Estadual de Educação do Amazonas no período de agosto de 2012 até maio de 2016.Foi vice-
presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação e Secretário
Executivo de Gestão da Secretaria de Estado de Educação do Amazonas, de 2011 a 2012.
Participou ativamente da reformulação do Novo Ensino Médio, sancionada em fevereiro de
2017. Como Ministro da Educação, homologou a etapa do Ensino Médio da Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) em dezembro de 2018 e foi secretário executivo do comitê gestor
das etapas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, homologada em dezembro de
2017.  

Luciano Sathler (Moderador e Curador da série)  
Membro do Comitê de Educação Básica da ABED e Reitor do Centro Universitário Metodista
Izabela Hendrix.
 

  
 Tema: A inovação na educação no Estado de São Paulo e o ensino híbrido   
 Data da realização: Quarta-feira, 25 de novembro de 2020
 Horário: 15h às 16h                                    

 

 Saiba mais:
 

Link (http://abed.org.br/arquivos/programa_25nov20.pdf) de informações sobre o
seminário
Transmissão Youtube: https://youtu.be/2WPpXxzTUKI (https://youtu.be/2WPpXxzTUKI)

 

 
  26 NOVEMBRO 2020    26 NOVEMBRO 2020    26 NOVEMBRO 2020

(/index.php/banco-de-noticias)

(/)

Pesquisar...

http://abed.org.br/arquivos/programa_25nov20.pdf
https://youtu.be/2WPpXxzTUKI
https://srepassos.educacao.mg.gov.br/index.php/banco-de-noticias
https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?continue=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F&ltmpl=default&hd=educacao.mg.gov.br&service=mail&sacu=1&rip=1&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin
https://forms.gle/gheceerZa9ywE1gy7
http://www.simadeweb.educacao.mg.gov.br/SimadeWeb/login.faces
http://www2.educacao.mg.gov.br/mapa-do-site/parceiro/caixa-escolar
https://srepassos.educacao.mg.gov.br/


27/11/2020 Simpósio ABED de Ensino Híbrido na Educação Básica

https://srepassos.educacao.mg.gov.br/index.php/9-noticias/386-simposio-abed-de-ensino-hibrido-na-educacao-basica-2 4/4

 

 

Aspectos Legais e Responsabilidades (/index.php/8-institucional/9-aspectos-legais-e-

responsabilidades)

Política de Privacidade (/index.php/8-institucional/10-politica-de-privacidade)

Visualizar mapa ampliado

Informar erro no mapaDados cartográ�cos ©2020

Superintendência Regional de Ensino de Passos

Rua Olegário Maciel, 479 - Centro

Passos / MG - CEP: 37.900-902

Telefones de contato: (35)3211-4000/4001

Temos 205 visitantes e Nenhum membro online

(/)

Pesquisar...

https://srepassos.educacao.mg.gov.br/index.php/8-institucional/9-aspectos-legais-e-responsabilidades
https://srepassos.educacao.mg.gov.br/index.php/8-institucional/10-politica-de-privacidade
https://maps.google.com/maps?ll=-20.717659,-46.611662&z=15&t=m&hl=pt-BR&gl=US&mapclient=embed&cid=13390071094942955830
https://www.google.com/maps/@-20.7176592,-46.6116616,15z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://srepassos.educacao.mg.gov.br/

