
MODELAGENS 

FORMATIVAS: 

PARA APRENDER 

E ENSINAR
ARTEFATOS DIGITAIS: HIBRIDISMO, 

AVA E TRILHAS.



PLANO DE TRABALHO:

1º MOMENTO: Retomada sobre a formação anterior e socialização das 

experiências posteriores a ela;

2º MOMENTO: Discussão sobre hibridismo na educação superior e 

uso de aplicativos;

3º MOMENTO: Possibilidades de uso do ava e das trilhas;

4º MOMENTO: Dinâmica e avaliação do encontro.



1º MOMENTO



SALA:
ARTEFATOSDIGITAIS2



TESTE: NATIVOS OU IMIGRANTES DIGITAIS?





“PARA ENSINAR HISTÓRIA A JOÃO É PRECISO SABER 

SOBRE ENSINAR, SOBRE HISTÓRIA E SOBRE JOÃO”.

2º MOMENTO



O QUE É 

ENSINO 

HÍBRIDO?



HIBRIDISMO

• “Pensar a educação como espaço contínuo de aprendizagem”;

• Diversas possibilidades:

• Saberes e valores;

• Atividades e desafios individual e em grupo, escritas e orais, 

objetivas e subjetivas;

• Presenciais e virtuais;

• Conteúdos apresentados pelo professor e pelos estudantes.



O mundo é híbrido e ativo.



HIBRIDISMO

• “Respeita as individualidades de aprendizado dos estudantes”;

• Diversas possibilidades:

• Metodologias Ativas;

• Tecnologias Móveis;

• Compartilhamento de saberes;

• Gamificação.



“SEGUNDO A 
NEUROCIÊNCIA, 
NOSSO CÉREBRO
APRENDE
CONECTANDO-
SE EM REDE”.
(MORAN, 2018, P. 7)













AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM

• Atividade em trio;

• Utilizaremos o Campus Virtual;

• Escolham uma disciplina e definam um tema que você irão 

produzir uma trilha;

• Abram uma nova SEÇÃO;

• Criem um RÓTULO
• O rótulo deve conter:

• Texto escrito diretamente na plataforma;

• Hiperlink com conteúdo do seu computador;

• Hiperlink com conteúdo da internet;

• Imagem

• Vídeo do Youtube (Incorporado)

• Restrição de acesso por finalização de outra atividade.

3º MOMENTO



AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM

• Os trios que forem encerrando devem se separar e ir ajudar 

outros grupos;

• A atividade só acaba quando todos tiverem conseguido cumprir 

com todos os requisitos.

3º MOMENTO



“Sozinhos, podemos 
aprender e avançar 

bastante; 
compartilhando, 

podemos conseguir 
chegar mais longe e, se 
contamos com a tutoria 

de pessoas mais 
experientes, podemos 
alcançar horizontes 

inimagináveis”. 

(MORAN, 2018, p. 8)











PRINCIPAL REFERENCIA


