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Resumo: Um dos grandes desafios da atualidade consiste na adaptação das tecnologias 

modernas com o aporte ou a realidade encontrada na sociedade, a partir desse pressuposto e 

com o intuito de aprimorar e potencializar o processo de ensino e aprendizagem no ensino 

superior. A partir dessa realidade então surge uma das metodologias ativas que mais vem 

ganhando espaço na atualidade, o Ensino Híbrido, ou como ele é mais conhecido Blended 

Learning (Aprendizado Mesclado), essa metodologia de ensino ocorre em dois grandes 

momentos, o primeiro momento é a partir de estudos feitos online, através de plataformas de 

ensino, jogos, vídeos entre outros recursos disponíveis, e em segundo momento esse estudo 

ocorrerá de forma presencial em sala de aula, este momento é dedicado para sanar eventuais 

dúvidas que os discentes encontraram no momento em que estavam estudando em casa, o 

ensino superior é um dos momentos que os alunos mais precisam de suporte adequado, e de 

certa forma atrativo, para que ao mesmo tempo que os graduandos estão aprendendo, os 

mesmos estejam descontraindo, visto que a preparação dos mesmos acarretará na formação 

dos profissionais do futuro. A ideia central do trabalho vem a partir do Grupo de Pesquisa em 

Educação e Tecnologias – GPET, e inspirada no tema da dissertação de mestrado, o qual está 

em sua fase inicial ainda, a grande problemática do trabalho é verificar se os professores do 

ensino superior sabem o que é o ensino híbrido, e se os mesmos o utilizam durante os seus 

processos de ensino. Para um primeiro o momento a pesquisa se dará somente a partir de 

estudos bibliográficos, e para a sua fase final será aplicado um questionário com a utilização 

do Goofle forms Pode-se destacar alguns resultados prévios acerca da objeto da pesquisa, o 

Ensino Híbrido, muito tem se falado, porém não existem muitas pesquisas em nível de Stricto 

Sensu dessa temática, porém cabe destacar que o mesmo, tem como objetivo potencializar o 

processo de ensino e aprendizagem daqueles que optarem a utiliza-lo como um de seus 

recursos. 

 

Palavras-chave: Ensino Híbrido; Ensino Superior; Matemática 

 

 

1. Introdução 

 

O grande desafio educativo, na atualidade, consiste na adaptação da tecnologia digital 

como aporte para a sala de aula. Fazer uso de ferramentas que auxiliem o professor durante as 
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aulas, ou seja, um recurso que possa ser utilizado para aprimorar o processo de aprender, 

consequentemente, fazer com que o aluno demonstre estar atento com o que está acontecendo 

tanto nas aulas, como no mundo. Neste cenário, o objetivo deste estudo é trazer as abordagens 

híbridas à tona, conceituando os modelos existentes. 

Uma das tendências que está cada vez mais ganhando espaço na educação, é a 

utilização do Ensino Híbrido nas escolas, tendo como objetivo experimentar formas de 

ensinar e aprender por meio de tecnologias, sendo ela trabalhada com ênfase no espaço 

presencial e online. 

Surgem algumas metodologias diferenciadas, as quais ajudam a aprimorar os 

conhecimentos, tanto dos discentes quantos docentes. Uma das abordagens atuais é o Ensino 

Híbrido, no qual a mesma trata de algumas alterações no processo de ensino-aprendizagem. 

Para promover a excelência com equidade na educação, ou seja, garantir que todos os 

brasileiros tenham acesso a uma educação de excelência é um dos grandes objetivos que se 

precisa atingir. Para cumprir essa missão, faz-se necessário desenvolver e apoiar projetos 

inovadores, realizar pesquisas para embasar políticas públicas, oferecer formação para 

profissionais da educação e para lideranças de diversas áreas capazes de contribuir para as 

transformações sociais no Brasil (Moran 2015).  

Dessa forma, deve-se buscar e criar um ecossistema virtuoso em que tecnologia e 

inovação dialogam com a realidade educacional do país, ao mesmo tempo em que fortaleçam 

o papel relevante dos educadores e dos profissionais do setor, na garantia do aprendizado de 

todos os alunos. 

 

 

2. Abordagens do ensino híbrido 

 

2.2. Abordagem de Rotação 

 

Abordagem rotação é o que mais chama atenção na maioria das vezes por grande parte 

dos professores, já que essa categoria inclui qualquer curso ou matéria que os alunos estejam 

estudando no momento, o modelo de rotação se alterna em uma sequência fixa ou até mesmo 

a critério do professor, porém um dos métodos mais utilizados deve ser on-line. 

Abordagem rotação também pode alternar entre o ensino on-line, em grupos, e 

também com alguma espécie de discussão orientada pelo professor em conjunto com a turma, 

o ideal é que o professor esteja atento ao tempo para que a rotação entre os grupos aconteça 

adequadamente, para que os mesmos desenvolvam as atividades corretamente. 



 

 

 

Segundo Andrade e Silva (p.05, 2016). 

 

Neste modelo de Ensino Híbrido por Rotação, o aluno passa por diversas estações, 
pontos específicos na sala de aula, para aprender, e o professor pode aplicar esse 

modelo no ensino em uma disciplina, por exemplo, na Matemática, ou ainda em um 

conteúdo específico. 

 

Diante disso é que a necessidade do professor estar atendo as atividades realizadas em 

sala de aula se torna indispensável, e que a mesma tenha seu objetivo alcançado. 

 

2.2.1. Rotação por Estações 

 

Como já diz, esse modelo acontece através de divisões de estações em sala de aula, e 

como essas estações vão estar divididas e definira as situações do processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos. 

FIGURA 01: Rotação Individual 

 
Fonte: SlideShare 

 

Para complementar essa ideia Andrade e Souza comentam. 

 

O modelo de Rotação por Estações de Trabalho é um modelo de ensino e 

aprendizagem em que a forma como estão dispostas as estações de aprendizagem 

definirá a estrutura deste modelo e cada estrutura pode estar organizada de diferentes 

maneiras. (p.06, 2016). 

 

A disposição das estações também definira a estrutura em que a atividade ira consistir, 

sendo que cada estrutura poderá ser organizada de diferentes maneiras, para esse modelo 

deve-se observar que deve existir no mínimo uma estação onde o recurso utilizado deva ser 

on-line. 



 

 

Existem alguns fatores a serem observados. Esses fatores estão ligados diretamente no 

funcionamento das atividades e deles é a quantidade de estações que cada atividade deverá 

ter. 

 

A quantidade de Estações de Trabalho está ligada diretamente com o tamanho de 

uma turma de estudantes. Esse tamanho pode influenciar positivamente ou 

negativamente a aula. Desse modo, é proposto que seja criado um grande número de 

estações, para que cada grupo tenha um número menor de integrantes. (ANDRADE; 
SOUZA, p. 06, 2016). 

 

Esse fator a ser observado pode influenciar tanto positivamente quanto negativamente 

no processo de ensino e aprendizado, no modelo de rotação por estações, outro fator 

importante a ser observado por consequência a quantidade de estações existentes na atividade, 

e a quantidade de alunos presentes em cada estação, já que quanto maior é a turma mais 

estações deverá ter para a realização da atividade, importante observar que as estações devem 

ser formadas com uma quantidade razoável de pessoas, para que a atividade seja significativa, 

e para que consiga alcançar o objetivo proposto. 

 

2.2.2 laboratório rotacional 

 

Esta abordagem foi criado em San Jose no estado da Califórnia com o intuito de 

eliminar a diferença do desempenho acadêmico entre alguns Grupos. 

 

Muitas pessoas creditam à Rocketship Education, em San Jose, Califórnia, a 

colocação do Laboratório Rotacional no mapa. John Dannes e Preston Smith 

lançaram a organização de gerenciamento Charter (cooperativado), em 2006, para 

ajudar a eliminar a diferença do desempenho acadêmico entre grupos étnicos e 
socioeconômicos. (HORN; STAKER, 2015, p.41). 

 

O grande objetivo na implementação do Laboratório Rotacional era a de ajudar um 

milhão de alunos de baixa renda para acelerar os estudos dos mesmos sem depender dos 

recursos do governo. 

Complementando ainda Horn e Staker, 

 

O objetivo era ajudar um milhão de estudantes urbanos do ensino fundamental, de 

baixa renda, a acelerar academicamente sem depender de subsídios externos e 

arrecadação de fundos para suplementar o financiamento por aluno que suas escolas 

recebiam do governo. (2015, p. 41). 

 

Nesses modelos de rotação não se torna necessário o professor ficar na frente da sala, 

como acontece no decorrer das famosas aulas tradicionais, nos modelos de rotações os 



 

 

professores devem transitar pelo ensino on-line, e dar algumas pinceladas no tradicional, no 

caso do modelo laboratório Rotacional acontece uma forma de rodízio em momentos 

específicos, seja em sala de aula ou em um laboratório de Informática. 

 

FIGURA 02: Laboratório Rotacional. 

 
Fonte: Blog RadaEAD 

 

Para complementar essa ideia EXPERIMENTAÇÕES (2016, p. 01). 

 

Neste modelo os alunos fazem o rodízio em momentos específicos, seja num 

programa fixo ou sob decisões do professor, entre a sala de aula e um laboratório de 

informática, onde os alunos aprendem predominantemente online. 

 

O laboratório rotacional é um tanto que parecido ao modelo de rotação por estações, o 

diferencial dos dois modelos trata-se de que enquanto um utiliza como recurso ao menos uma 

estação, ou até mesmo uma feramenta tecnológica, podendo ter outras de cunho “teórico”, o 

outro para que aconteça é utilizado somente de recursos tecnológicos e on-line. Horn e Staker 

(2015, p.41) “O Laboratório Rotacional é semelhante à rotação por Estações, mas os 

estudantes se encaminham para o laboratório de informática para a parte do ensino on-line do 

curso”. 

Para complementar mais essa ideia EXPERIMENTAÇÕES (2016, p.01) ainda 

complementa: 

 

O modelo de laboratório Rotacional se assemelha bastante com o modelo de rotação 

por estações, notando que a diferença do rotação por estações é que os alunos fazem 

rodízio no contexto de uma sala, enquanto que no laboratório rotacional eles vão até 

o laboratório que está localizada em outra sala onde terão seu aprendizado on line, 

ou seja, no modelo rotação por estações acontece tudo dentro da própria sala de aula 

com tablets ou notebooks sem precisar que os alunos saiam para irem até o 

laboratório que se encontra em outra sala na escola. 

 



 

 

A utilização dos laboratórios tem como função de liberar tempo dos professores em 

sala de aula, para que os mesmos possam utilizar dos mesmos para poder aprimorar os 

processos de ensino e aprendizagem de seus discentes, e até mesmo de implantar 

metodologias diferenciadas para os seus alunos durante esse mesmo período. 

 

A ideia é liberar tempo dos professores e espaço da sala de aula, usando um 

laboratório de informática e uma estrutura de pessoal diferente para o componente 

on-line. As escolas têm usado laboratórios de informática por décadas; a diferença 

fundamental hoje é que os professores estão começando a integrar o tempo no 

computador com o tempo de sala de aula para criar um curso contínuo.  (HORN; 

STAKER, 2015, p. 41). 

 

Como já citado anteriormente a grande maioria das escolas não possuem um 

laboratório de informática para que os professores possam utiliza-los como parte de sua 

metodologia, ou até mesmo como forma de recurso para os processos de ensino e 

aprendizagem dos alunos porém, como Horn e Staker citam a cima existem computadores por 

décadas em algumas escolas e que nos dias de hoje os professores se não estão, tem que 

começar a integrar essa utilização dos computadores. 

 

2.2.3 sala de aula invertida 

 

Esse abordagem é o que mais tem chamado atenção na mídia até agora, esse modelo é 

denominado dessa maneira, pelo fato de que é invertido totalmente o papel da sala de aula, 

complementando essa mesma ideia Horn e Staker complementam. “O terceiro tipo de modelo 

de rotação, é o único que recebeu maior atenção na mídia até agora, é a sala de aula invertida, 

assim denominada porque inverte totalmente o papel da sala de aula”. (2015, p.42). 

A sala de aula invertida está surgindo como uma nova forma didática, sendo adotada 

de forma crescente em muitos países, tornando-se então uma grande tendência para a 

educação. 

 

Como alternativa, uma nova didática vem sendo adotada de forma crescente em 

vários países, colocando-se como uma das tendências da educação: a sala de aula 

invertida (flipped classroom). Nela, o aluno estuda os conteúdos básicos antes da 

aula, com vídeos, textos, arquivos de áudio, games e outros recursos. Em sala, o 

professor aprofunda o aprendizado com exercícios, estudos de caso e conteúdos 

complementares. Esclarece dúvidas e estimula o intercâmbio entre a turma. 

(RAMAL, 2015, p. 01). 

 

A sala de aula invertida também é conhecida como flipped classroon, já que a mesma 

tem grande abordagem no mundo a fora, a mesma acontece em dois grandes momentos, o 



 

 

primeiro grande momento seria onde o aluno aprendesse em casa por meio de plataformas de 

ensino, jogos on-line, vídeos, entre outros recursos didáticos e tecnológicos existentes, o 

segundo momento aconteceria na aula, esse encontro seria onde o professor sanaria alguma 

eventual dúvida dos alunos, duvidas essas que os mesmos não conseguiram esclarecer durante 

o período em que estava sendo estudando a distância. 

 

FIGURA 03: Sala de Aula Invertida 

 
Fonte: Blog RadaEaD 

 

Já no pós-aula, seria o momento onde o aluno teria a oportunidade de fixar o que viu 

durante os dois momentos anteriores, por meio de atividades em grupos e chats on-line. 

 

Na pós-aula, o estudante pode fixar o que aprendeu e integrá-lo com conhecimentos 

prévios, por meio de atividades como, por exemplo, trabalhos em grupo, resumos, 

intercâmbios no ambiente virtual de aprendizagem. O processo é permeado por 

avaliações para verificar se o aluno leu os materiais indicados, se é capaz de aplicar 

conceitos e se desenvolveu as competências esperadas. (RAMAL, 2015, p. 01). 

 

Para verificar se os alunos realmente aprenderam o que foi proposto, seria feito uma 

forma de avaliação a fim de verificar se os mesmos leram ou ate mesmo participaram do que 

foi indicado. 

As vezes as aulas expositivas podem aparentar não ser tão diferentes das famosas 

aulas ou lições tradicionais que normalmente vemos durante os processos de ensino e 

aprendizagem dos alunos. Existem algumas diferenças nelas, sendo que uma dessas diferenças 

seria que o tempo de sala de aula não seria mais gastos com o conteúdo bruto mas sim na 

discussão desses problemas e nas formas de resolverem tais problemas. 

Complementando essa ideia Horn e Staker (2015, p. 43), afirmam. 

 

Assistir aulas expositivas on-line pode não parecer muito diferente da lição de casa 

tradicional, mas há pelo menos uma diferença fundamental: o tempo em sala de aula 

não é mais gasto assimilando conteúdo bruto, um processo amplamente passivo. Em 

vez disso, enquanto estão na escola, os estudantes praticam resolução de problemas, 

discutem questões ou trabalham em projetos. 

 



 

 

Sendo assim esse período em que os alunos estão em sala de aula os mesmos possam 

praticar a resolução de problemas, e até a mesmo fazer discussões acerca de novos projetos e 

ou trabalhos futuros, aproveitando melhor o tempo na escola. 

A utilização do modelo de rotação sala de aula invertida está trazendo grandes 

resultados satisfatórios para o mundo educacional, estudos feitos nos Estados Unidos da 

América, comprovam tal fato, para complementar essa tese, foi feito um levantamento em 

uma universidade de Columbia nos Estados Unidos, que apontam tais resultados. 

 

Segundo um levantamento feito na Universidade de British Columbia, nos Estados 

Unidos, com professores de Física que aplicaram a metodologia, dentre os quais 

Carl Wieman, prêmio Nobel de Física em 2001, houve um aumento de 20% na 

presença e 40% na participação dos alunos com o modelo. Além disso, as notas dos 
alunos participantes foram duas vezes maiores que as das classes que utilizaram a 

metodologia tradicional. (PAIVA, 2016, p.01). 

 

Tal estudo aponta que a utilização desse método nas aulas de física na universidade 

teve grande porcentegem de aumento tanto na frequência, quanto na participação dos alunos e 

ainda ele afirma que suas notas obtiveram um aumento de duas vezes a mais do que quando 

os mesmos utilizavam somente a metodologia tradicional. 

Já em uma das maiores universidades do mundo a Harvard, professores de matemática 

realizaram um estudo de cerca de 10 anos em suas aulas de Álgebra. 

 

Na Universidade de Harvard, por sua vez, professores de Matemática conduziram 

um estudo de 10 anos em suas classes de Cálculo e Álgebra e descobriram que 

alunos inscritos em aulas invertidas obtiveram ganhos de 49 a 74% na aprendizagem 

em relação aos alunos inscritos em aulas tradicionais.(PAIVA, 2016, p.01) 

 

Esse estudo apresenta resultados muito satisfatórios em relação a utilização da sala de 

aula invertida para a matemática, já que cerca de 49 a 74% dos alunos que estavam inscritos 

no programa tiveram ganhos surpreendentes com a prática dessa metodologia ativa de ensino, 

isso em relação aos alunos que estavam inscritos somente em aulas tradicionais desse mesmo 

conteúdo. 

 

2.2.4 Rotação Individual. 

 

E para finalizar os modelos de rotação, temos o modelo de rotação Individual, tal 

modelo e mais personalizado para cada aluno, sendo ele elaborado, preparado exclusivamente 

conforme as necessidades de aprendizagem de cada aluno. 

 



 

 

FIGURA 04: Rotação Individual 

 
Fonte: Blog RadaEaD 

 

Conforme Horn e Staker (2015, p.45): “Em uma rotação individual, os estudantes 

alternam em um esquema individualmente personalizado entre modalidades de aprendizagem. 

Um software, ou um professor, estabelece o cronograma de cada aluno”. 

Diferente dos demais tipos de rotação esse em especifico foi pensado ou até mesmo 

elaborado para as necessidades dos alunos em determinados níveis em que seu conhecimento 

se encontra, ou até mesmo, as dificuldades em que os mesmos encontram em determinada 

matéria ou disciplina em questão. 

Ainda conforme Horn e Staker (2015, p.45). 

 

As Rotações Individuais são diferentes dos outros modelos de rotação porque os 
estudantes não rotacionam necessariamente por estações ou modalidades 

disponíveis; seus cronogramas diários são personalizados de acordo com suas 

necessidades individuais. 

 

Ou seja, tal modelo foi criado para uma aprendizagem mais especifica de cada aluno, é 

criada pelos professores, conforme as dificuldades e as especificidades de cada um dos seus 

alunos, os alunos tem uma certa quantia de atividades a serem realizadas a cada dia. 

 

2.3 Modelo Flex 

 

O modelo Flex tem por objetivo usar quase que exclusivamente matérias online para o 

seu desenvolvimento. Horn e Stakes (2015, p.47), afirmam: “O termo refere-se a cursos ou 

matérias em que o ensino on-line é a espinha dorsal da aprendizagem do aluno, mesmo que às 

vezes direcione os estudantes para atividades presencias”. 

Como já dito o modelo flex tem como ferramenta principal, para o seu 

desenvolvimento, a aprendizagem por meio de artifícios online, mesmo sabendo que em 

determinados momentos tal ensino irá direcionar os alunos para algumas atividades onde não 



 

 

utilizarão a internet para o desenvolvimento de determinadas atividades, tais alunos tem como 

objetivo seguir um roteiro criado pelo professor onde desenvolveram individualmente 

independentemente da modalidade de ensino, sendo que o professor deve estar na mesma 

localidade que o aluno. 

Semelhante com o modelo de rotação individual o modelo Flex também é movido 

conforme as necessidades individuais de cada aluno, ou ainda de acordo com as 

especificidades de cada um, podendo ser adaptada conforme o grau da dificuldade em que os 

discentes se encontram no momento. 

 

Os estudantes movem-se pelo curso Flex de acordo com suas necessidades 

individuais. Professores estão disponíveis, presencialmente para oferecer ajuda, e em 

muitos programas iniciam projetos e discussões para enriquecer e aprofundar a 

aprendizagem, embora, em outros, eles estejam menos envolvido. (Horn; Staker, 

2015, p.47). 

 

A participação do professor é de suma importância já que a sua presença na mesma 

localidade do aluno se torna indispensável pra que a estratégia do modelo ocorra de forma 

certa. 

 

2.4 Modelo À la Carte 

 

O modelo conhecido como À la Carte, normalmente é o mais comum a ser utilizado 

durante o ensino médio, já que o mesmo possibilita ser feito online tanto na escola como a 

distância também, para complementar melhor essa ideia Horn e Staker (2015, p.49), afirmam, 

 

A forma mais comum de ensino híbrido no ensino médio é o modelo À la carte. Ele 

inclui qualquer curso ou disciplina que um estudante faça inteiramente on-line 

enquanto também frequenta uma escola física tradicional. 

 

Complementando melhor essa mesma ideia citada acima Lopes (2016, p.01) diz que 

“O estudante é responsável pela organização de suas atividades, tendo que cumprir os 

objetivos gerais, definidos junto com o educador. A parte online pode ser feita na escola ou 

em outro local”. 

E de extrema importância que o aluno siga corretamente os objetivos traçados 

juntamente com o professor da disciplina ou do curso em questão, já que o mesmo possibilita 

que o discente faça uma parte das atividades propostas em casa. 

Tal modelo possibilita que o aluno possa dedicar tempo dos estudos para algo que não 

é oferecido nas escolas, as vezes por falta de tempo ou até mesmo pela falta de estrutura das 



 

 

escolas, e ainda possibilita que os mesmos possam fazer outras atividades curriculares além 

daquelas que estão fazendo no espaço escolar. 

 

Suponha que a escola de ensino médio do bairro não oferece um curso de mandarim 
ou de física, por exemplo. Os estudantes podem fazer esse curso on-line durante o 

tempo na sala de estudos ou após a escola, além das disciplinas regulares que estão 

cursando na escola. (Horn; Staker, 2015, p.49). 

 

O grande objetivo do ensino híbrido é mesclar as formas de ensino e aprendizagem, 

tanto elas presencias em salas de aula, como a distância com a utilização de recursos 

tecnológicos e online, o modelo À la Carte possibilita muito que as duas formas de 

aprendizagem se mesclem com excelência. 

 

Essa é uma forma de ensino híbrido, porque os estudantes estão vivenciando uma 

mistura de ensino on-line e ensino tradicional, apesar de os próprios cursos on-line 
não terem um componente presencial. Os cursos À la Carte, podem ter componentes 

presencias, exatamente como ocorre nos cursos Flex. (Horn; Staker, 2015, p.49). 

 

O modelo Flex tem uma certa semelhança com o modelo À la carte, existindo algumas 

diferenças entre os mesmos, Horn e Staker (2015, p.49) dizem que: “Contudo, o aspecto 

diferencial fundamental entre os dois é que, com o modelo À la Carte, o professor tutor é o 

presencial on-line, enquanto o Flex, o professor tutor é o professor presencial”. 

Enquanto em um dos modelos o professor auxilia em todos os momentos, no outro ele 

atua de outra maneira, online ou presencial, tendo somente esse diferencial entre os modelos 

porém, muito parecidos durante o processo em que o alunos está no seu processo de ensino e 

aprendizagem. 

 

Virtual Enriquecido 

 

Para finalizar os modelos de Ensino Híbrido temos o Virtual enriquecido, tal modelo 

como diz no seu próprio nome ele é um curso que acontece virtualmente, enriquecido com 

alguns artifícios tradicionais. “O quarto modelo de ensino híbrido é o virtual enriquecido, que 

descreve cursos que oferecem sessões de aprendizagem presencial, mas permite que os 

estudantes façam o resto do trabalho on-line, de onde eles preferirem”. (Horn; Staker, 2015, 

p.50). 

A grande parte de decorrência desse modelo se dá através de recursos virtuais, 

podendo mesclar momentos em sala de aula, ou até mesmo dividindo os dias em que os 

alunos estarão em casa e momentos em que os alunos terão que ir até a escola, verificando a 



 

 

partir do progresso dos mesmos, se o professor do curso ou da disciplina verificar como está 

acontecendo um certo atraso na aprendizagem do aluno, o mesmo deverá solicitar com mais 

frequência a participação do aluno durante o momento escolar, Horn e Staker (2015, p.50) 

dizem que. “{...} podem customizar o requisito da aula presencial com base no progresso do 

estudante; se ele estiver ficando para trás, deve ter aulas presencias com mais frequência”. 

O modelo Virtual Enriquecido é um tanto que diferente do modelo de Rotação Sala de 

Aula Invertida, já que não é com muita frequência em que os alunos se encontram com os 

professores em suas salas de aula. 

 

Esse modelo difere do da Sala de Aula Invertida porque os estudantes raramente se 

encontram-se pessoalmente com o professor todos os dias da semana. Ela também 

difere de um curso totalmente on-line, porque as experiências presenciais são 

obrigatórias; elas não são meramente horas de expediente operacionais ou eventos 

sócias. (Horn; Staker, 2015, p.50). 

 

Ele também é diferente de cursos que são online já que as atividades presencias 

também são obrigatórias durante a aplicação do modelo Virtual Enriquecido. 

Ele também traz novas experiências para toda a escola, já que os alunos dividem o seu 

tempo de aprendizagem online, podendo ser em casa, e presencial nas escolas, com pelo 

menos um dia da semana dedicado nesse espaço. 

 

Modelo virtual enriquecido: é um modelo, que traz uma experiência para toda a 

escola que em cada matéria os alunos dividem sem tempo entre aprendizagem online 

e presencial, o aluno pode ir a escola uma vez na semana, esse modelo também é 

considerado disruptivo, pois ele rompe com os modelos tradicionais de ensino 

existentes no país. (GODINHO; GARCIA, 2016, p.05). 

 

Tais mudanças mudam ou até mesmo rompem com os famosos modelos tradicionais 

que normalmente são utilizados pela grande maioria das escolas e de professores da 

atualidade, já que tais modelos podem ser mesclados com muita facilidade, alternando o 

estudo online e o presencial em sala de aula, a partir do momento em que tais conceitos 

poderem ser misturados sem nenhuma dificuldade o rumo da educação escolar poderá tomar 

rumos muito satisfatórios. 

 

3. Considerações finais 

 

Diante de tal estudo, pode-se ter alguma breves conclusões a respeito do objeto de 

estudo em questão, em um primeiro momento foi observado que o Ensino Híbrido é uma nova 



 

 

metodologia ativa de ensino que a cada dia que passa está ganhando mais espaço nos grandes 

debates, e até mesmo nas salas de aula. 

Concluímos também que a utilização de tecnologias durante o processo de ensino e 

aprendizagem e de suma importância pois, foi comprovado que as mesmas tem um grande 

papel em tal processo, sendo ele um grande potencializador, abrindo possibilidade para novos 

conhecimentos tanto para os alunos quanto aos professores. 

Podemos concluir também que a partir dos modelos do Ensino Híbrido, e que a partir 

dos mesmos, quando bem utilizados, o mesmo favorece muito os processos de ensino e 

aprendizagem, já que mesmo proporciona novas maneiras de ensinar e de aprender. 
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