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Um exemplo interessante de modelo híbrido



Aprendizagem invertida, personalizada, 
imersiva, tutorial com Inteligência Artificial



O híbrido
vem

evoluindo
nas últimas

décadas

• Semi-presencial/ Blended Learning (b-
learning)

• Blended no presencial (20%), Blended no 
EAD (Polos)

• Híbrido, Metodologias Ativas, 
Perrsonalização, tecnologias digitais no 
Ensino Superior e na Educação Básica

• Presencial, Híbrido, Online: convergência
e integração crescentes



Visão
abrangente
do Híbrido

• Escola como um ecossistema/comunidade
de aprendizagem. Projetos educativos onde
todos são importantes: estudantes, 
docentes, famílias, gestores, funcionários, 
organizações de apoio, cidade

• Combinação equilibrada e diversificada de 
tempos, espaços e atividades presenciais e 
online

• Os processos de aprendizagem acontecem
por vários caminhos: investigação,  
descoberta, experimentação, jogos, 
histórias, desafios (antes, durante e depois
dos momentos presenciais)

• Tecnologias digitais inteligentes apoiando
alunos, docentes gestores e famílias nos
procesos de personalização, aprendizagem
por pares, tutoria/mentoria, avaliação



O híbrido 
como 

tendência

• presencial + virtual + realidade aumentada + 
inteligência artificial

• As tecnologias apoiam tudo o que é mais 
customizável (assistentes pessoais, bots, 
robots, inteligência artificial, plataformas 
adaptativas)

• O restante (e mais importante) é a 
experimentação, criação,  comunicação, 
compartilhamento, avaliação, aplicação, 
prospecção, mentoria, projeto de vida

• Currículo flexível, com forte personalização e 
mentoria para combinar as múltiplas 
possibilidades de aprendizagem online 
(síncronas e assíncronas) com os momentos 
intensos de aprendizagem presencial (também 
com o apoio de todas as possibilidades 
tecnológicas).



NMC Horizon Report: 2018 Higher Education Edition
Impactos para adoção de práticas inovadoras e uso de 
tecnologia no ensino superior



Evolução das tecnologias – NMC-2018



Híbrido em 
diferentes 
contextos 

educacionais

• Modelos mais autônomos e mais diretivos 

• Predominantemente conteudistas ou por 
competências e projetos

• Em modelos curriculares por disciplinas, 
eixos, módulos, competências, projetos

• Com muitas tecnologias e com poucas 
tecnologias



O híbrido em
diferentes
modelos e 
ritmos de 
transformação

• Disruptivos

• Transformação
progressiva

• Transformação
concomitante

• Com ações viáveis no 
curto prazo

• Planejamento de 
transformações no 
médio prazo



Alguns exemplos



Consórcio STHEM Brasil
http://sthembrasil.com/desenvolvimento/wp-content/uploads/2018/07/Resumo_Sthem_2018.pdf



Uniamérica: aprendizagem invertida  e 
Projetos - uniamerica.br



Escola 42 –
Aprendizagem por 

pares
https://www.42.us.org/



Currículo Híbrido – Custo Baixo  
Innova Schools - Peru

www.innovaschools.edu.pe/



Alguns Cases no Ensino Superior

• Unicesumar

• Uninter

• Universidade Positivo



Curso Ensino Híbrido: personalização
e tecnologia na educação

https://pt.coursera.org/learn/ensino-hibrido



www.theflippedclassroom.es/



Livro sobre Ensino 
Híbrido
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