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Este Produto Educacional é resultado da pesquisa de mestrado desenvolvida no Programa de Pós Graduação
em Ciências e Tecnologias da Educação (PPGCITED) do Campus Pelotas - Visconde da Graça (CAVG) do
Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul). Foi elaborado com base na curadoria digital e na prática realizada
em parceria com os docentes sujeitos da pesquisa, bem como em uma fundamentação teórica que abrangeu
trabalhos como Tardif (2014), Freire (1996), Moran (2015) e Bacich (2015).
A pesquisa explorou um curso de formação continuada para elaboração do planejamento das aulas no
modelo de Ensino Híbrido Laboratório Rotacional, utilizando uma plataforma digital de aprendizagem, 
 denominada Google Classroom. A partir da pesquisa realizada, este produto educacional apresenta um 
 passo a passo da experiência da formação continuada utilizando este ambiente digital de aprendizagem.
Entende-se como relevante o uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação como estratégia
para ensinar e aprender, visando formar docentes que habitem este espaço e o utilizem em sua
potencialidade. Assim também, a expectativa é que este material possa auxiliar coordenadores pedagógicos
que pretendem utilizar o ambiente digital de aprendizagem da Plataforma Google Classroom, como um
espaço de formação continuada, não somente ligada diretamente a temática do Ensino Híbrido.
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05



Conforme a visão de Tardif (2014), a formação continuada se caracteriza por ações formativas que
contribuem para o desenvolvimento profissional, neste caso, de docentes em exercício que já
passaram pela formação inicial. Neste sentido, a formação continuada de docentes é um processo
permanente de aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividade profissional, com o objetivo de
assegurar um ensino de melhor qualidade, principalmente  em relação ao avanço dos conhecimentos,
tecnologias e as novas exigências que o meio social e político impõem ao profissional e a escola.
Moran (2007) aponta que não basta ter acesso à tecnologia para ter o domínio pedagógico, há um
tempo grande entre conhecer, utilizar e modificar o processo. Neste sentido,  percebe-se a evolução
das tecnologias digitais, vem gerando grandes transformações no campo educacional, e a expectativa é
que os docentes acompanhem esta dinâmica, aperfeiçoando suas competências para o uso dos
espaços digitais, através de formações continuadas.
Nesta perspectiva, faz-se necessário (re)pensar estratégias pedagógicas diante das inovações
possibilitadas pelo desenvolvimento tecnológico. Conforme aponta Moran (2015), estudos indicam que
o Ensino Híbrido contempla estas novas abordagens e metodologias de ensino aliado às tecnologias
digitais.  
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Considerando este cenário, este produto educacional apresenta um curso de formação continuada
em uma plataforma digital educacional, direcionado aos docentes atuantes no Ensino Fundamental,
visando contribuir na elaboração do planejamento das aulas para o Modelo de Ensino Híbrido
Laboratório Rotacional. 
Esta formação  é constituída por um conjunto de mídias digitais, apresentadas em forma de textos,
imagens, vídeos, links, aplicativos e ferramentas, que foram disponibilizadas na sala de aula do Google
Classroom.
O Google Classroom caracteriza-se como uma plataforma web on-line que simula uma sala de aula
virtual oferecendo vários recursos para que os docentes e estudantes possam ingressar em um
ambiente de ensino e de aprendizagem colaborativo e interativo.
Deste modo, através desta formação continuada, que é o produto educacional proposto nesta
pesquisa, será possível, facilitar o fazer pedagógico dos docentes, auxiliando os mesmos na elaboração
destes planejamentos nos moldes do modelo Laboratório Rotacional.
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CURSO DE FORMAÇÃO 
CONTINUADA

O curso de formação continuada, que possibilitou esta investigação, foi concebido exclusivamente
para esta pesquisa e realizou-se de forma virtual síncrona e assíncrona, contando com a
participação voluntária de docentes do Ensino Fundamental da rede pública, interessados no
aprimorando o planejamento pedagógico para integrar o uso das tecnologias digitais no processo
educativo, pautado no Modelo de Ensino Híbrido Laboratório Rotacional.
            

     
A primeira parte da pesquisa, teve início com a sensibilização dos docentes, através da
apresentação da proposta da formação, em uma reunião síncrona, realizada pelo Google Meet. Ao
final deste encontro síncrono, logo após a interlocução entre os sujeitos, foi aplicado o primeiro
instrumento de coleta de dados através de um Formulário do Google (Link), denominado
diagnóstico inicial.
Com os dados coletados neste instrumento de pesquisa, foi possível a estruturação do ambiente
digital de aprendizagem, de acordo com  as expectativas,  percepções e demandas apresentadas
pelos sujeitos, considerando as informações compartilhadas, além também do mesmo ser
alimentado  através das fontes estudadas.

PASSO 1
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https://www.canva.com/design/DAEbwPf5i7k/DwoQRxyt9Ys8wvh00sJmfA/view?utm_content=DAEbwPf5i7k&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://forms.gle/rnTkz4s9JV3hkULu7


PASSO 2

No decorrer das interlocuções  com os docentes, foi identificado que alguns sujeitos apresentavam
pouco nível de proficiência digital, neste sentido, foi elaborado um passo a passo no formato de
um vídeo,  denominado de tutorial de ambientação para o uso da plataforma. O guia teve como
proposta, orientar e instigar os sujeitos para relevância da formação, apresentando cada tópico
dentro da plataforma digital de aprendizagem, no formato de um tour pela formação. 
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https://drive.google.com/file/d/1zPSuTFtOASDSBPA_-Q4xeOniriWMaOlO/view?usp=sharing


PASSO 3

 postado  no grupo de WhatsApp, criado por solicitação
dos professores;

enviado via e-mail coletado no formulário de diagnóstico
dos sujeitos;

disponibilizado no mural da sala de aula virtual no
Google Classroom.

O vídeo denominado tutorial de ambientação, foi
disponibilizado aos sujeitos, por diversos meios de
comunicação virtual:
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https://chat.whatsapp.com/Iurrdt7egZeE6m5GnF8mOR


PASSO 3

Na segunda parte da pesquisa, inicia neste passo, que corresponde ao direcionamento dos sujeitos
ao ambiente digital de aprendizagem criando dentro da Plataforma Google Classrom.
Nesta etapa, os docentes receberam via e-mail cadastrado no primeiro instrumento de coleta de
dados,  o link  e código da turma para acessarem a formação.
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Ao acessar o link o código, os docentes foram direcionados a Sala de Aula do Google Classroom.
O título da formação denominou-se: ENSINO HÍBRIDO: MODELO LABORATÓRIO ROTACIONAL
NA PRÁTICA.  Acesse o link, e conheça o ambiente e os tópicos disparadores desta formação
continuada de docentes.
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https://classroom.google.com/c/MzMyMjk3NjI4MDM0?cjc=4nqf2hj


Neste momento fica disponível  todo conteúdo da formação aos docentes, que encontram-se na
aba Atividades e  se apresentam em forma de tópicos. É importante salientar que os docentes
podiam se organizar de forma personalizada,  para percorrer os tópicos, de acordo com seu tempo
e sua predisposição em aprender sobre cada tema, conforme explicação dada no tutorial de
ambientação.

PASSO 4
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É importante salientar que os docentes necessitam de um prazo para que possam explorar os
materiais, os objetos de conhecimentos dispostos na sala de aula do Google Classroom, além de 
 discutir sobre o tema. Vale lembrar que por meio do grupo de WhatsApp, os sujeitos recebiam
semanalmente lembretes sobre a formação em forma de dicas sobre a temática(vide figuras
abaixo). O objetivo da postagem de dicas, era de manter contato e diálogo, mesmo que de forma
assíncrona. Deste modo, esta estratégia deixou os sujeitos envolvidos e motivados para todo o
processo de formação.
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Os tópicos, conforme mostra a figura abaixo,  foram composto por textos, slides, podcast, artigos e
vídeos explicativos sobre toda temática, envolvendo desde o papel da escola, papel do professor e
do aluno, modelos de planejamentos, sugestões de mídias e recursos digitais a serem utilizadas na
elaboração dos planejamentos, de modo que  a formação contemplasse a demanda e realidade
apresentada pelos sujeitos no diagnóstico inicial. Vejamos a seguir os tópicos da formação:
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O tópico 1 apresentou  diferentes mídias digitais relacionadas ao conceito do
Ensino Híbrido no seu conceito chave, levando os sujeitos a compreender
mais profundamente o que propõe a metodologia de Ensino Híbrido. Foi
disponibilizado um vídeo criado pela Fundação Lemann e Instituto Península,
documentos criados pela autora da pesquisa e o artigo intitulado como
resenha da obra: Ensino Híbrido: personalização e tecnologia da educação,
de Lilian Bacich, Adolfo Tanzi Neto e Fernando Trevisani (2015).

1. ENSINO
HÍBRIDO:

CONCEITO
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https://www.youtube.com/watch?v=GTGQhZN7Oh8
https://periodicos.ifsul.edu.br/index.php/thema/article/view/429/372


No tópico 2 são apresentados  diferentes materiais de estudos, buscando
colaborar com a construção de aprendizagens acerca dos Modelos de Ensino
Híbrido, levando os docentes a refletirem que é possível utilizar estes modelos,
pois são propostas sustentadas, que não rompem com a organização da
escola, contudo estes modelos estão diretamente ligados a uma mudança
urgente na cultura escolar. Os objetos de conhecimento dispostos neste
tópico foram: dois arquivos elaborados pela autora através da pesquisa
bibliográfica e o artigo Aprender e ensinar com foco na educação híbrida de 
 Lilian Bacich e José Moran (2015).

2. MODELOS DE 
ENSINO HÍBRIDO
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http://www2.eca.usp.br/moran/wp-content/uploads/2015/07/hibrida.pdf


O tópico 3 aponta o espaço escolar na perspectiva híbrida, enfatizando a
importância do  envolvimento real da equipe de gestão da escola, para que as
mudanças de fato sejam significativas no ensino e no espaço escolar,
tornando-se um modelo sustentado, para tornar os alunos protagonistas. Este
tópico traz como material de apoio as mídias digitais a seguir: 

3. O ESPAÇO
ESCOLAR NA
PERSPECTIVA 

HÍBRIDA

episódio de Podcast da Parceiros
da educação RJ, disponibilizado na
Plataforma Spotify, nominado
"Tudo sobre o Ensino Híbrido... e
muito mais!" - Lilian Bacich;
arquivo produzido e organizado
pela autora da pesquisa;
vídeo da Plataforma YouTube,
chamado Ensino Híbrido,
personalização e tecnologia na
educação, do curso de Lilian
Bacich, Adolfo Tanzi Neto e
Fernando Trevisani.
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https://open.spotify.com/episode/45kzjIHDZf5SFCfryvo9wY?si=CFK8EXtdQ4i_691WijRPAQ
https://www.youtube.com/watch?v=pJQ1OcVY7Yg


As mídias digitais apresentadas no tópico 4,   propõem uma reflexão acerca
da importância do  papel do docente, sua essencial atuação, na organização
e no direcionamento do Ensino Híbrido, no qual o docente não pode ser
simplesmente transmissor de conhecimentos, mas alguém que conduza o
aluno a construir conhecimentos de forma crítica e reflexiva. Neste tópico
foram indicados para estudos:

4. O PAPEL 
DO PROFESSOR NO 

ENSINO HÍBRIDO

dois arquivos elaborados pela
pesquisadora sobre o tópico;

vídeo da Plataforma YouTube
do Canal Inova Educação: Papel
do professor no Ensino
Híbrido;

artigo da página Porvir
intitulado como "O Papel do
Professor no Ensino Híbrido.
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https://www.youtube.com/watch?v=xQKRY9i5CYU&feature=emb_logo
https://personalizacao.porvir.org/portfolio/papel-do-professor/


 A proposta deste tópico é mostrar que o estudante no Ensino Híbrido, passa a
aprender com os pares, ou seja, em colaboração. Nesta proposta, o centro 
 das ações é o estudante, que passa a ser protagonista de seu próprio
aprendizado. Assim, ele deve ser autônomo por meio da personalização das
ações de ensino e de aprendizagem. Nesse tópico foram oferecidas três mídias
diferentes para consulta dos sujeitos:

5. O PAPEL 
DO ALUNO NO 

ENSINO HÍBRIDO

material de apoio produzido pela
pesquisadora;
vídeo da Plataforma YouTube do
Canal da Profª Me. Lucia Rodrigues
Alves, "Transformando o aluno em
Protagonista na escola digital";
artigo: O estudante como
protagonista da aprendizagem em
ambientes inovadores, publicado no
Congresso internacional de educação
e Tecnologias do ano de 2018, por
Livia Mara Menezes Lopes  e  Viviane
Salvador Ribeiro.
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https://www.youtube.com/watch?v=pB__s3zr-nk
https://cietenped.ufscar.br/submissao/index.php/2018/article/view/286


As mídias digitais propostas neste tópico, levam o docente a perceber que a
evolução tecnológica e o advento de diversas mídias vêm proporcionando
novas formas de ensinar e aprender. Neste contexto, os exemplos
disponibilizados, podem oportunizar aos docentes práticas pedagógicas
inovadoras, permitindo que a criatividade seja uma forte aliada nesse
processo de interatividade.

6. RECURSOS
 DIGITAIS

Além destas sugestões, a
pesquisadora elaborou uma
planilha de apoio para utilização
dos recursos digitais, de acordo
com sua utilidade pedagógica,
acesse o material através deste
link.
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/12eJX2-AoxXK0GFIAmoGim5KWR3EVW-ks4Euj4un-pwc/edit#gid=1864151311


O objetivando mostrar o melhor caminho e as melhores decisões para
implementar o Ensino Híbrido, este tópico aponta que as escolhas a serem
feitas devem estar bem embasadas e sempre ter como foco principal a
aprendizagem ativa dos estudantes. Deste modo, além das dicas de todo
percurso organizada em slides pela autora da pesquisa, o artigo
"Implementação do Ensino Híbrido: o que considerar?" (BACICH, 2020),
aborda detalhadamente o passo a passo para implementação.

7. ETAPAS 
IMPORTANTES PARA
IMPLEMENTAÇÃO DO

ENSINO HÍBRIDO

 

24



O Laboratório Rotacional, foco desta formação, é apresentado no tópico 8, com
estratégias pedagógicas de uso,  ressaltando,  a  importância de valorizar
momentos em que os estudantes possam trabalhar de forma colaborativa e os
momentos em que possam fazê-los individualmente. Abaixo destacamos as
mídias digitais disponibilizadas neste tópico:

8. LABORATÓRIO
ROTACIONAL 
NA PRÁTICA

material elaborado pela
pesquisadora;
vídeo do YouTube, produzido por
Marize Passos: "Ensino Híbrido -
Resumo sobre Laboratório
Rotacional" e vídeo do Instituto
Península;
artigo, produzido pelos autores
deste produto educacional: Modelo
de Ensino Híbrido e os desafios da
formação docente, publicado na
Redin - Revista Educacional
Interdisciplinar. 
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https://www.youtube.com/channel/UCHZJ-xsBBi9h84o6VSX_arQ
https://www.youtube.com/watch?v=xBukeTuymrQ
https://www.youtube.com/watch?v=bJRF5jxeKMc&t=1s
https://seer.faccat.br/index.php/redin/article/view/1402


O conjunto de mídias deste tópico, aborda estratégias de planejamento, na
qual o docente necessita saber planejar de maneira intencional e organizada
uma aula apoiada por ferramentas digitais, de modo que consiga transformar
sua prática pedagógica, apoiada em um planejamento bem estruturado e
organizado. Neste tópico encontram-se diversos modelos de planejamentos
elaborados pela autora, de acordo com diferentes níveis de ensino e áreas de
conhecimentos de atuação dos sujeitos.

9. PLANEJAMENTO:
SEQUÊNCIAS
 DIDÁTICAS

 

modelos de planejamentos e
sugestões de verbos para
estruturação das habilidades a
serem trabalhadas no plano de aula;
desafios para um bom planejamento,
elaborado pela pesquisadora;
vídeo da Plataforma do YouTube do
Profº Marcelo A. Leite, que aponta
reflexões sobre o planejamento para
o Ensino Híbrido;
Portal do Futuro, portal sobre as
inovações e tendências da tecnologia
na educação.
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https://www.youtube.com/watch?v=EljTXpMjHDA
https://educadordofuturo.com.br/motivar-alunos/plano-de-aula-ensino-hibrido/


O material deste tópico buscou colaborar com a construção de aprendizagens acerca do
planejamento para  o modelo de ensino híbrido Laboratório Rotacional, apresentando diversas
sequências didáticas bem estruturadas, pautadas no uso das tecnologias digitais. Estes planejamentos
foram elaborados pela autora da pesquisa, personalizados para os professores sujeitos da pesquisa.
Acesse o material nesse link.
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https://www.canva.com/design/DAEeGh4coDI/kyXvtNZSEtyOfAbiDLXANw/view?utm_content=DAEeGh4coDI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEeGh4coDI/kyXvtNZSEtyOfAbiDLXANw/view?utm_content=DAEeGh4coDI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton


O objetivo principal desta formação docente, utilizando a plataforma Google
Classroom, foi apresentar objetos de conhecimentos, relacionados à temática
do Ensino Híbrido, com foco no passo a passo para elaboração de
planejamentos para o modelo híbrido Laboratório Rotacional.

10. MÃO NA MASSA
 E CONCLUSÃO FINAL

 DA FORMAÇÃO

Para concluir a formação, os
docentes necessitavam se apropriar
dos Modelos de Planejamentos do
Tópico 9 e, de acordo com os
conhecimentos adquiridos no
decorrer da formação,  elaborar um
Planejamento para o Modelo de
Ensino Híbrido Laboratório
Rotacional, direcionado a seu público
discente. Sendo assim, os docentes
receberam um template (modelo)
para elaborar seu planejamento,
com todas orientações necessárias.
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https://docs.google.com/document/d/1kyIdFnfnp0Xv25tm8BJ_aaxWqdLCRNza0Z7Q-oJaV74/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1kyIdFnfnp0Xv25tm8BJ_aaxWqdLCRNza0Z7Q-oJaV74/edit?usp=sharing


preencha o cabeçalho para identificação
do seu plano de aula; 
defina os Objetivos (Habilidades) de
Aprendizagem;
aponte as temáticas a serem abordadas
ou Objetos de Conhecimento
(conteúdo);
apresente as evidências de
aprendizagem;
defina o cronograma da aula;
estabeleça os métodos de avaliação de
desempenho;
cite as referências bibliográficas
utilizadas (opcional).

ORIENTAÇÕES AOS SUJEITOS PARA
ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO:
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PASSO 5:



Ao término do curso, os docentes anexaram o planejamento elaborado no Ambiente Virtual de
Aprendizagem e foram convidados a realizar a última etapa da formação. Esta etapa consistiu em
responder um instrumento de pesquisa, cuja análise dos dados coletados permitiu identificar a
aceitação dos participantes da pesquisa, quanto as percepções referentes à elaboração de um 
 planejamento nos moldes do Modelo de Ensino Híbrido Laboratório Rotacional.

Acesse o Link que contém  os
diferentes planejamentos
elaborados pelos docentes

participantes da pesquisa através
desta formação continuada.
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PASSO 6:

https://forms.gle/MH97QVo5z3EhZ2F99
https://drive.google.com/drive/folders/1QvtkzF-XfJsJATIQGaKnS9RPJ6gC1b-P?usp=sharing


CONSIDERAÇÕES FINAIS

O  produto educacional elaborado, contemplou o desenvolvimento de um curso de formação
continuada, através de uma plataforma digital educacional, constituída por um conjunto de mídias
digitais,  que foram disponibilizadas na sala de aula do Google Classroom, para apoio aos docentes
na elaboração do planejamento das aulas no modelo de Ensino Híbrido Laboratório Rotacional.
Deste modo, esta formação continuada busca facilitar o fazer pedagógico dos docentes, auxiliando
os mesmos na utilização do Laboratório Rotacional, aliada ao uso das tecnologias digitais, ademais
toda formação também foi embasada na pesquisa bibliográfica realizada e reflexões dos sujeitos
deste estudo.
Este estudo também contribui para a função do coordenador pedagógico, no que diz respeito à
formação continuada dos docentes, mostrando uma possibilidade para realização desta ação,
através de um ambiente virtual de aprendizagem.
Este produto educacional será disponibilizado no repositório de objetos educacionais ProEdu, da
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) do Ministério da Educação. Neste
repositório, os objetos educacionais são armazenados e catalogados para acesso público universal,
promovendo o compartilhamento e oferta de conteúdo educacional acessível como política pública
do Estado, bem como a ampliação do conteúdo disponibilizado.
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http://proedu.rnp.br/
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