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Série de seminários online da ABED sobre ensino híbrido 
e tecnologias educacionais na Educação Básica.

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.

Desde o início da pandemia, diferentes soluções no Brasil e no mundo foram adotadas em resposta ao 
distanciamento social que impede a presença física nas escolas. Os estados e municípios têm 
empreendido esforços grandiosos, com destaque para a dedicação heróica de muitos docentes, para 
tentar diminuir o impacto negativo que a escola vazia gera na vida de milhões de alunos e professores. 
Muitas iniciativas ora implementadas podem fazer parte do planejamento para o ensino híbrido, que 
permite colaborar com o aperfeiçoamento das práticas pedagógicas e resultados de aprendizagem 
signicativa. Vamos conhecer alguns dos desaos, limites e possibilidades nesse sentido no webinário 
promovido pela ABED.

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

George Bento Catunda
Administrador, Especialista em Educação a Distância e Docência do Ensino Superior. É professor da 
rede privada no ensino superior (graduação e pós-graduação). Atualmente é Gerente-geral  da 
Educação Prossional da Secretaria Estadual de Educação e Esportes em Pernambuco, coordenando a 
oferta estadual presencial e em EaD. É Diretor da Associação Brasileira de Educação a Distância.

Wilmara Messa Monteiro
Licenciada em Pedagogia, Especialista em Informática e Educação,  EAD e Design Institucional. 
Cursando Mestrado em Tecnologias Emergentes em Educação. Atua a 28 anos na SEDUC - AM, dos 
quais 22 anos foram voltados para o uso de Tecnologias na Educação e 12 anos para EAD. Atualmente é 
Diretora do Centro de Mídias de Educação do Amazonas.

Quarta-feira - 05 de agosto de 2020
15h00 às 16h00

Tema:

Realização:

PRÓXIMA TRANSMISSÃO

CLIQUE AQUI para acessar a transmissão no canal ABED no Youtube.

Simpósio ABED de 
Ensino Híbrido na 
Educação Básica

CLIQUE AQUI para download da apresentação em PDF.

Palestrantes

https://youtu.be/-NXFBEyc0tQ
http://abed.org.br/arquivos/ensino_hibrido_escolas_publicas_05ago20.pdf

