






















 O número de participantes da proposta 
pode variar de três a trinta professores, pois 
nos últimos encontros as atividades serão de-

senvolvidas em três estações, o que deman-

dará a divisão destes em três grupos, sendo 
no mínimo um e no máximo dez participantes 
para cada estação.
 Cada encontro tem uma carga horária 
definida, um objetivo e um conjunto de ativida-

des que serão apresentadas neste curso por 
meio de Roteiros de Atividades que nortearão 
todas as ações que devem ser desenvolvidas 
pelo formador. O curso está organizado em 
seis roteiros, sendo os quatro primeiros com-

postos pelos seguintes elementos:

- descrição geral
- carga horária
- objetivo
- atividades a serem desenvolvidas   

  pelo formador e pelo participante 
- avaliação
- para finalizar, materiais e recursos   
  necessários, e dicas importantes.

 Além de esses elementos, fazem par-
te dos dois últimos roteiros também quadros 
ilustrativos que demonstram como o modelo 
de Rotação por Estação de Trabalho do En-

sino Híbrido deve ser organizado e/ou estru-

turado para a vivência dos participantes. Por 
último, apresentamos, como apêndice, um tu-

torial da Khan Academy. 
 Antes de adentrarmos no detalhamen-

to de cada encontro, faremos breves conside-

rações sobre o Ensino Híbrido e Plataforma 
Adaptativa Khan Academy.
 Esperamos que nossas proposições 
possibilitem aos professores vivenciar ações 
fundamentadas no Ensino Híbrido, que favo-

reçam o (re)pensar de sua prática pedagógi-
ca. 

quatro ENCONTROS DOIS ENCONTROS
Sendo dois direcionados para a discussão acerca 

do Ensino Híbrido e do uso das Tecnologias Digi-

tais; e dois voltados para o conhecimento da Pla-

taforma Adaptativa Khan Academy.

Direcionados para a vivência e/ou prática de um 
modelo do Ensino Híbrido. 
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Exemplo: Fragmento de um roteiro

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 O primeiro encontro é o momento em que 
será apresentada aos professores o curso, assim 
como as atividades que serão desenvolvidas em 
cada dia. Serão explanados conceitos e caracte-
rísticas do Ensino Híbrido e da Plataforma Adap-
tativa Khan Academy a fim de que conheçam e 
se familiarizem com a metodologia escolhida para 
ser vivenciada na formação.

ROTEIRO DE ATIVIDADES 
PRIMEIRO ENCONTRO FORMATIVO

2h presenciais e 2h extraclasse.

CARGA HORÁRIA

descrição geral

 Conhecer o Ensino híbrido e a Plataforma 
Adaptativa Khan Academy, expondo sua impressão 
acerca destes.

OBJETIVO do participante

Expor o Ensino híbrido e a possibilidade de uso da 
Plataforma Adaptativa Khan Academy, visando o 
reconhecimento de novas metodologias.

OBJETIVO do formador
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Ao final do encontro os professores 
devem ser orientados a ler o 
documento“Orientações para a 
Atividade Extraclasse – Referente 
ao Roteiro 01” (Material B) que 
auxiliará na realização da atividade 
complementar e nas discussões do 
próximo encontro.  

1) Para a exposição o 
formador deverá:

2) Para a realização das 
atividades:

SUGESTÕES DE VÍDEOS

Selecionar os vídeos que 
demonstrem experiências 
concretas com a metodologia 
trabalhada para apresentar 
ao grupo de professores;

Verificar se o local que a 
formação ocorrerá dispõe de 
computadores e Datashow. 

Elaborar os slides com a 
temática a ser trabalha-
da, tendo como base as 
dicas importantes, descri-
tas ao Final do roteiro. 

Papel e canetas . 

Ensino Híbrido – Personalização e Tec-
nologia na Educação. 
Disponível em: <https://www.youtube.
com/watch?v=E8NlU_07XRI>

Khan Academy nas escolas. 
Disponível em: <https://www.youtube.
com/watch?v=O2QubfGCzpg>

Materiais e recursos 
necessários:

sugestão

Para Finalizar:  

O formador pode utilizar as anotações 
das ideias-chave dos participantes 
sobre a temática para conduzir a 
roda de conversa e verificar se esta 
foi realmente compreendida. 
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DICAS IMPORTANTES!

Livro

LEITURAS COMPLEMEnTARES

sites

BACICH, L.; NETO, A. T.; TREVI-
SANI, F. de M. (Orgs.). Ensino 
Híbrido. Personalização e 
tecnologia na educação. Porto 
Alegre: Penso, 2015

1. CHRISTENSEN, C. M.; HORN, M. B.; STAKER, 
H. Ensino Híbrido: uma inovação disruptiva? 
Uma introdução à teoria dos híbridos. Clayton 
Christensen Intitute, 2013. 
Disponível em: https://s3.amazonaws.com/
porvir/wp-content/uploads/2014/08/PT_Is-K-
-12-blended-learning-disruptive-Final.pdf 

1. Tecnologia conectando alunos e pro-
fessores em busca do melhor aprendi-
zado. Disponível em http://www.fun-
dacaolemann.org.br/ensino-hibrido/

2. Educação sob medida. Disponível 
em http://porvir.org/especiais/perso-
nalizacao/

3. Educação Humanista Inovadora. Su-
gestão de Texto: Aprender e ensinar 
com foco na educação híbrida. Dispo-
nível em http://www2.eca.usp.br/mo-
ran/

4. Página principal da Plataforma Adap-
tativa Khan Academy. Disponível em: 
<https://pt.khanacademy.org/>

5. A revolução do aprendizado com 
apenas uma fórmula: (matemática + 
tecnologia) x diversão. Disponível em: 
<http://www.fundacaolemann.org.br/
khan-academy/> 
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2
Exemplo: Fragmento de um roteiro.

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 
SEGUNDO ENCONTRO FORMATIVO

2h presenciais e 2h extraclasse.

CARGA HORÁRIA

descrição geral
 Identificar possibilidades de uso das 
tecnologias digitais a partir do Ensino híbrido, 
tendo como foco a sua prática docente.

OBJETIVO do participante

 Discutir sobre a utilização das tecnologias 
digitais na prática docente, considerando o 
ensino híbrido.

OBJETIVO do formador

 No segundo encontro será discutido a 
utilização das tecnologias digitais na prática do-
cente, tendo como perspectiva o Ensino Híbrido.
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Atividades a serem desenvolvidas 
pelo formador e pelo participante: 

FORMADOR

PARTICIPANTE

1

1

 Deverá iniciar o encontro com uma 
discussão acerca do Ensino Híbrido e das 
questões elencadas nas “Orientações para 
a Atividade Extraclasse – Referente ao 
Roteiro 01” (Material B), incentivando o 
grupo a expor suas produções textuais. A 
partir daí, deverá coordenar a discussão 
sobre a utilização das tecnologias digitais 
na prática docente, tendo como parâmetro 
as experiências dos participantes e suas 
dificuldades para o uso de tecnologias. A 
ideia é que a explanação ocorra de forma 
objetiva com o auxílio de vídeos temáticos, 
a fim de que o grupo de professores se sinta 
confortável para participar da discussão.  

 Deverá explanar sobre a utilização 
das tecnologias digitais na prática 
docente, tendo como parâmetro as leituras 
indicadas no documento “Orientações 
para a Atividade Extraclasse” (Material B), 
e suas experiências docentes. 

Sugestão de atividades

Os professores podem indicar as 
principais dificuldades para o uso 
das tecnologias digitais em sala de 
aula, por meio do preenchimento 
de um quadro temático com post-
it, conforme modelo abaixo. A 
discussão pode ser conduzida a 
partir das informações descritas nos 
post-its.

Fonte: http://meumundodeagendasepapela-
rias.com/post-it-utilizando-na-organizacao/, 
acesso em out. 2017.

  Figura 3. Modelo de quadro temático.
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1)  Para conduzir a discus-
são o formador deverá:  

2) Para a realização das 
atividades:

SUGESTÕES DE VÍDEOS

Verificar se o local que a 
formação ocorrerá dispõe de 
computadores e Datashow. 

Selecionar os vídeos que 
tratem da temática para 
apresentar para o grupo 
de professores; 

Post it e canetas . 

Especial Tecnologia na Educação – Por 
que usar tecnologia na Educação. 
Disponível em: <https://www.youtube.
com/watch?v=IzsHAiCvxR8&t=7s>

Materiais e recursos 
necessários:avaliação:

Para Finalizar:  

Será realizada considerando a 
participação na discussão, assim 
como a correlação dos argumen-
tos apresentados pelos partici-
pantes com as leituras indicadas 
no encontro anterior. O papel do 
formador é ir conduzindo a dis-
cussão, direcionando questiona-
mentos e/ou observações perti-
nentes à temática. 

LEITURAS COMPLEMEnTARES

sites

1. MORAN, J. Mudando a educação com 
metodologias ativas. Disponível em: http://
www2.eca.usp.br/moran/wp-content/uplo-
ads/2013/12/mudando_moran.pdf

1. Página da Fundação Lemann que desenvolve e 
apoia projetos inovadores em Educação. 
Disponível em: http://www.fundacaolemann.org.br/

2.  Como inovar: 9 dicas para professores escolherem 
recursos educacionais digitais. 
Disponível em: http://porvir.org/9-dicas-para-pro-
fessores-escolherem-recursoseducacionais-digitais/

Ao final do encontro os professores 
devem ser orientados a ler o 
documento “Orientações para a 
Atividade Extraclasse – Referente 
ao Roteiro 02” (Material C) que 
auxiliará na realização da atividade 
complementar proposta.

DICAS IMPORTANTES!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus 
pulvinar, odio nec elementum semper, enim felis ullamcorper magna, sed pretium ante nisl vel quam. Nunc convallis nulla urna, 

interdum dictum neque convallis quis. Donec sed ante semper, 
rhoncus turpis eu, maximus orci. Sed elit enim, viverra vel ligula 
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Atividades a serem desenvolvidas 
pelo formador e pelo participante: 

FOrMADOR

PARTICIPANTE

1

1

 Deverá iniciar o encontro com uma 
roda de conversa a fim de que os partici-
pantes relatem alguma experiência sua com 
o uso de tecnologias, tendo como parâme-
tro a atividade proposta nas “Orientações 
para a Atividade Extraclasse – Referente ao 
Roteiro 02” (Material C). Em seguida, deverá 
conduzir o processo de utilização da plata-
forma adaptativa Khan Academy, orientan-
do os participantes. A ideia é que o forma-
dor conduza o uso, tendo como perspectiva 
as principais funcionalidades existentes no 
perfil de aluno, para isso é necessário que 
este conheça e saiba manusear a referida 
plataforma. 

  Deverá utilizar a Plataforma Adapta-
tiva Khan Academy no perfil aluno, explo-
rando suas funcionalidades. 

avaliação:

Para Finalizar:  

Será avaliada a participação e o 
interesse dos professores durante 
o uso da Plataforma Adaptativa 
Khan Academy no perfil de aluno.  

Ao final do encontro, os professo-
res devem ser orientados a ler o 
documento “Orientações para a 
Atividade Extraclasse – Referente 
ao Roteiro 03” (Material D) que 
auxiliará na realização da ativida-
de complementar proposta. 
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4
Exemplo: Fragmento de um roteiro.

Utilizar a plataforma adaptativa Khan 
Academy no perfil professor, explo-
rando suas funcionalidades. 

Proporcionar a aprendizagem de fun-
ções da Plataforma Adaptativa Khan 
Academy aos professores, objetivan-
do a adoção de tecnologias no ensino.

2h presenciais

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 No quarto encontro os participantes 
serão conduzidos a um Laboratório para se-
rem orientados a utilizar a plataforma adap-
tativa Khan Academy no perfil de professor 
e para se familiarizarem com as funcionali-
dades desta. 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 
quarto ENCONTRO FORMATIVO

CARGA HORÁRIA

descrição geral OBJETIVO do participante

OBJETIVO do formador
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FOrMADOR

PARTICIPANTE

1

1

Atividades a serem desenvolvidas 
pelo formador e pelo participante: 

 Deverá iniciar o encontro com 
uma roda de conversa a fim de que os 
participantes relatem sobre sua impressão 
acerca da Plataforma Adaptativa Khan 
Academy no perfil de aluno, tendo como 
parâmetro a atividade proposta nas 
“Orientações para a Atividade Extraclasse – 
Referente ao Roteiro 03” (Material D). Em 
seguida, deverá conduzir o processo de 
utilização da plataforma adaptativa Khan 
Academy a partir de orientações e do tutorial 
entregue aos participantes. A ideia é que o 
formador conduza a utilização, tendo como 
perspectiva as principais funcionalidades 
existentes no perfil de professor. Para isso 
é necessário que este conheça e saiba 
manusear a referida plataforma.   

 Deverá utilizar a plataforma adapta-
tiva Khan Academy no perfil professor, ex-
plorando suas funcionalidades. 

avaliação:

Para Finalizar:  

Será avaliada a participação e o 
interesse dos professores duran-
te o uso da Plataforma Adaptativa 
Khan Academy no perfil de pro-
fessor.  

Ao final do encontro os professores 
devem ser orientados a ler o 
documento “Orientações para a 
Atividade Extraclasse – Referente 
ao Roteiro 04” (Material E) que 
auxiliará na realização da atividade 
complementar proposta.  
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1) Para conduzir o encontro o formador 
deverá:  

2) Para a realização das atividades:

Verificar se todos os computadores estão 
em boas condições de uso. 

Agendar um Laboratório que disponha 
de computadores com acesso à internet, 
em conformidade com o quantitativo de 
participantes. 

Verificar com antecedência a conexão 
com a internet para não prejudicar a rea-
lização da atividade. 

Computadores e Internet

Materiais e recursos 
necessários:

Vídeo

sites

1. Minha experiência com a Khan Aca-
demy: professor Fernando Trevisani. 
Disponível em: <https://pt.coursera.
org/learn/khanacademy/lecture/TVTH6/
minhaexperiencia-com-a-khan-aca-
demy-professor-fernando-trevisani> 

2. Khan Academy: Como administrar 
uma turma. Disponível em: <https://
www.youtube.com/watch?v=9m3xYwS-
qfco>

1.  Página principal da Plataforma Adap-
tativa Khan Academy. 
Disponível em: <https://pt.khanaca-
demy.org/> 

2. Khan Academy na opinião dos pro-
fessores. Disponível em: <http://
noticias.universia.com.br/destaque/
noticia/2014/08/14/1109778/khanaca-
demy-opinio-professores.html#> 

3.  A revolução do aprendizado com 
apenas uma fórmula: (matemática + 
tecnologia) x diversão. 
Disponível em: <http://www.fundaca-
olemann.org.br/khan-academy/> ttp://
porvir.org/9-dicas-para-professores-es-
colherem-recursoseducacionais-digi-
tais/

DICAS IMPORTANTES!

314  ROTEIRO DE ATIVIDADES - QUARTO ENCONTRO FORMATIVO



5
Exemplo: Fragmento de um roteiro.

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 
quinto ENCONTRO FORMATIVO

 No quinto encontro os participantes vivenciarão, na prática, o Modelo de Rotação de 
Estações de Trabalho (RET) que terá estações fixas de trabalho com atividades específicas para 
o dia.  

descrição geral
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Atividades a serem desenvolvidas 
pelo formador e participante

participante
1 Deverá realizar as atividades esta-

belecidas nas três estações de trabalho, 
respeitando o tempo previsto para cada 
uma.

Para Finalizar:  

Atenção!Os aspectos e/ou caracte-
rísticas apresentados na 
imagem estão relacionados 
com o Ensino Híbrido? Por 
quê?

A experiência vivida no en-
contro apresentou alguns 
desses aspectos? 

avaliação:

Será considerada a participação, o in-
teresse e o desenvolvimento adequa-
do das atividades previstas nas esta-
ções por parte dos participantes.   

 Ao final do encontro o formador pode utilizar uma imagem ilustrativa, conforme ao 
lado, para iniciar uma discussão, utilizando os seguintes questionamentos: 

1

2

A ideia é que os participantes expo-
nham suas impressões a respeito da 
experiência vivida.
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6
Exemplo: Fragmento de um roteiro

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 
sexto ENCONTRO FORMATIVO
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No sexto encontro os participantes vivenciarão, na prática, o Modelo 
de Rotação de Estações de Trabalho (RET), que terá estações fixas de 
trabalho com atividades específicas para o dia. 

descrição geral

BOAS VINDAS

   Estação Experiências Exitosas

Estação Khan Academy – 
professor

Estação planejamento colabo-
rativo

Encerramento das atividades 

Comece as atividades com a apresentação 
de um vídeo temático

Apresentação de vídeos que retratem casos 
de sucesso da utilização da Khan Academy e 
do Ensino Híbrido e aplicação de questionário 
online.

Utilização da plataforma adaptativa, explo-
rando as funcionalidades do perfil de pro-
fessor. 

Elaboração de um plano de aula, considerando 
seu contexto escolar e utiizando o Ensino 
Híbrido e a Khan Academy.

Encerre as atividades com a apresentação 
dos planos de aula elaborados pelos parti-
cipantes

Síntese 
do sexto
encontro 
formativo
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Vivenciar, na prática, uma aula 
planejada e organizada no modelo 
de Rotação de Estações de Trabalho 
(RET) composta de três estações de 
trabalho com atividades específicas. 

Proporcionar experiências práticas do 
processo de ensino do Ensino Híbrido 
a partir de uma aula planejada, tendo 
como foco a reflexão da prática 
pedagógica.

2h presenciais
CARGA HORÁRIA

OBJETIVO do participante

OBJETIVO do formador

ATENÇÃO!
Cada estação de traba-

lho possui uma nomen-

clatura equivalendo a 

uma atividade e a um ob-

jetivo que o participan-

te deve alcançar.

Estação Experiências 
Exitosas

O objetivo é identificar as 
possibilidades de utilização do 
Ensino Híbrido e da Plataforma 
Khan Academy como metodologia 
para potencializar o ensino e a 
aprendizagem. Nessa estação, os 
participantes devem primeiramente 
assistir aos vídeos (disponíveis 
nos computadores) que retratam 
casos de sucesso quanto ao uso 
do Ensino Híbrido e da Khan 
Academy. Esses vídeos vão auxiliar 
na identificação das experiências 
exitosas da aplicação do Ensino 
Híbrido e da Khan Academy 
no ensino e aprendizagem. 
Posteriormente, devem responder 
a um questionário sobre a 
possibilidade de uso da Plataforma 
Khan Academy nas escolas. 
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 Estação Khan Academy – 
nível professor

Estação Planejamento 
Colaborativo

O objetivo é utilizar a Platafor-
ma Adaptativa Khan Academy 
enquanto professor. Nessa es-
tação, os participantes devem 
utilizar a plataforma e explorar 
as funcionalidades existentes no 
perfil de professor.

O objetivo é identificar as pos-
sibilidades de uso do Ensino 
Híbrido e da Plataforma Adap-
tativa Khan Academy no seu 
contexto escolar. Nessa estação, 
os participantes devem primei-
ramente pensar no planejamen-
to de uma aula, considerando 
características do Ensino Híbri-
do e da Plataforma Adaptativa 
Khan Academy. Posteriormente, 
devem estruturar os principais 
elementos do planejamento da 
aula, descrevendo-os em um 
instrumento disponibilizado na 
estação. 
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Atividades a serem desenvolvidas 
pelo formador e participante

participante

 Deverá realizar as atividades 
estabelecidas nas três estações de 
trabalho, respeitando o tempo previsto 
para cada uma.

sugestão: 

o que está formação 
contribuiu para a sua 
prática pedagógica? 

 Após a vivência do Modelo 
de Rotação por Estações 
de Trabalho, você enxerga 
possibilidades de adotar o 
Ensino Híbrido em suas aulas? 

avaliação:

Será considerada a participação, 
o interesse e o desenvolvimento 
adequado das atividades previstas nas 
estações por parte dos participantes.   

 Se houver tempo, pode conduzir uma conversa em que os participantes irão expor 
suas impressões sobre todas experiências vividas na formação, utilizando como questões 
desencadeadoras: 

1 2
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1. Para conduzir o encontro o formador deverá: 

Verificar todos os materiais necessários para a realização das atividades nas estações 
de trabalho.

Agendar um espaço que disponha de computadores com acesso à internet em 
conformidade com o quantitativo de participantes para o acesso à Plataforma 
Adaptativa Khan Academy e ao vídeo temático da Estação Experiências Exitosas.
 
Verificar, com antecedência, a conexão com a internet para não prejudicar a realização 
da atividade.

Verificar se todos os computadores estão em boas condições de uso.

Verificar fones de ouvidos para os computadores.

Verificar o encaminhamento do questionário online referente a Estação Experiências 
Exitosas aos participantes. 

Para Finalizar:  

Ao final do encontro o formador deve coordenar a apresentação dos planos de aula 
elaborados pelos participantes na Estação Planejamento Colaborativo.  

materiais necessários
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ALGUMAS POSSIBILIDADES E alguns 
OBSTÁCULOS A SEREM CONSIDERADOS na 
implementação do curso... 

Nossas proposições, que se configuram 
como curso formativo de professores de 
Matemática na perspectiva do Ensino 
Híbrido, originaram-se da trajetória 
no Mestrado Profissional em Ensino 
Tecnológico do IFAM, em que nos 
dispusemos a realizar uma pesquisa 
no âmbito da Formação Continuada 
de Professores de Matemática, 
implementando um curso com ações 
formativas fundamentadas no Ensino 
Híbrido. Entretanto, apesar de termos 
realizado o curso no âmbito da formação 
continuada, este pode ser desenvolvido na 
formação inicial de professores, pois nosso 
objetivo, quando decidimos trabalhar no 
campo da formação, era proporcionar, 
aos professores, diferentes vivências para 

que tivessem a oportunidade de repensar 
a sua prática pedagógica, já que nossa 
proposta trataria do Ensino Híbrido e do 
uso de tecnologias em sala de aula. 

Vale ressaltar que, durante o delineamento 
de nosso objetivo, preocupamo-nos 
ainda em considerar que o professor 
não deve apenas ser submetido a novos 
conhecimentos para pôr em prática na sala 
de aula, mas que é um sujeito que está em 
constante formação, não estando alheio 
aos processos que vivencia. Por isso, em 
nossa proposta há encontros direcionados 
para a discussão de conceitos e temáticas 
específicas, voltados para vivência prática 
do aprendido. 
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1) O Repensar da prática pedagógica, 
pois serão submetidos a um conjunto 
diversificado de atividades que envolvem 
discussões diversas, utilização de uma 
tecnologia no contexto de sala de aula e 
vivência da implementação de um modelo 
do Ensino Híbrido. Esta vivência poderá 
facilitar a compreensão do professor de 
como ocorre uma aula utilizando-se o 
Ensino Híbrido e demonstrar que é possível 
colocar em prática esta metodologia de 
ensino.

2) A vivência de aspectos metodológicos 
diferenciados, assim como de outros 
modelos do Ensino Híbrido, tais como Sala 
de Aula Invertida e Laboratório Rotacional, 
desde que os encontros de experiência 
prática sejam readaptados a partir do 
contexto formativo e do objetivo de cada 
formador.

3) A percepção da tecnologia enquanto 
uma ferramenta que auxilia tanto 
o processo de ensino quanto o de 
aprendizagem, quebrando a perspectiva 
de esta ser apenas um suporte material/
físico para as aulas. Poderão perceber 
também que a gestão e organização de 
sala de aula pode ser modificada para 

tornar a aprendizagem dos alunos mais 
significativa com diferentes metodologias. 

Apesar das possibilidades e contribuições 
que esta proposta apresenta para o 
processo formativo dos professores, 
sabemos que trabalhar com a formação 
continuada é um desafio tanto para o 
formador quanto para as Instituições 
de Ensino, contudo não podemos abrir 
mão dela dada sua importância para o 
processo formativos dos professores, em 
conformidade com o que trata as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a formação de 
professores (BRASIL, 2015). 

É preciso considerar que os Cursos de 
Formação Inicial embora bem estruturados 
não conseguem abarcar todos os 
conhecimentos, as situações e questões 
educacionais que devem ser estudados 
pelos licenciados para a consolidação 
de suas práticas docentes no âmbito de 
uma sala de aula ou escola. Por isso, a 
Formação Continuada é o caminho para 
a continuidade dos estudos a partir das 
necessidades práticas pedagógicas dos 
professores em exercício, em conformidade 
com as suas experiências e necessidades 
emergidas em seu cotidiano escolar. 

Acreditamos que este curso apresenta as 
seguintes possibilidades aos professores: 
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1) Falta de assiduidade e participação 
dos professores aos encontros 
formativos devido as suas atividades 
profissionais. É necessário que 
as Instituições de Ensino apoiem 
o professor formador e o corpo 
pedagógico na promoção dos 
cursos formativos, no sentido de 
encontrarem meios dos professores 
serem liberados ou tenham uma 
carga horária reservada para estarem 
presentes nos encontros, sem se 
preocupar com suas exigências 
profissionais. O ideal é que o 
planejamento das ações formativas 
ocorra em parceria com a gestão 
escolar. 

2) Não realização de atividades 
solicitadas para posterior entrega. 
Em nosso planejamento pensamos 
em atividades que os professores 
realizariam de forma autônoma para 
a complementação dos estudos. 
Indicamos que dependendo dos 
afazeres e atribuições dos professores 
pode ocorrer que estes não façam as 
atividades indicadas pelo formador. 
É preciso estar atento para essa 
questão, já que estas compõem a 
carga horária da proposta formativa. 
É fundamental que os participantes 
assumam a proposta e compreendam 
a importância da realização de 
tais atividades, que podem ser 
reafirmadas pelo encaminhamento 
de e-mails, lembretes em WhatsApp, 
ou nos próprios encontros. 

Considerando o fato de ser um desaFio planejar e executar cursos 
de formação continuada, apresentaremos alguns obstáculos que 
podem ocorrer na implementação desta proposta formativa:
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3) Falta de conexão de internet 
ou problemas técnicos com os 
computadores. Nos dois últimos 
encontros é necessário a utilização de 
internet, pois os professores acessarão, 
de forma online, a Plataforma Adaptativa 
Khan Academy. Dependendo da 
instituição do formador e/ou corpo 
pedagógico, é preciso verificar 
criteriosamente a questão da conexão 
com a internet, visto que sem esta é 
inviável a realização das atividades que 
envolvem a referida plataforma. Por 
isso, sugerimos que seja verificado com 
pelo um dia ou duas de antecedência 
a conectividade da internet e as 
condições dos computadores da 
instituição. 

Acreditamos que a efetividade e o 
êxito das ações formativas serão 
garantidos mediante a realização 
de um planejamento minucioso de 
cada atividade. Não se trata ape-
nas de reproduzir esta proposta, 
mas pensar e/ou planejar as ações 
tendo como perspectiva a realida-
de estrutural, organizacional, física 
e acadêmica de cada instituição 
escolar. A formação continuada é 
um, dentre tantos caminhos, para 
as inovações nos processos forma-
tivos dos professores e nas suas 
práticas pedagógicas. 
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material B Orientações para a Atividade Extraclasse 

Referente ao Roteiro 01 

Descrição
 
Prezado professor, em nosso primeiro encontro formativo discutimos sobre os 
conceitos e as características do Ensino Híbrido e da Plataforma Adaptativa Khan 
Academy . Agora é o momento de aprofundar os conhecimentos por meio de leituras e 
atividades complementares que indicaremos a seguir. Desejamos que você desenvolva 
uma boa experiência de formação através de nossas ações formativas. 
 
Atividade realizada pelo participante
 
Elaborar um texto acerca das leituras indicadas.  
 
Direcionamento 

Primeiramente, leia o Capítulo 2 – Ensino Híbrido: Personalização e tecnologia 
na educação, de Lilian Bacich, Adolfo Tanzi Neto e Fernando de Mello Trevisani, 
(Disponível no livro: BACICH, L.; NETO, A. T.; TREVISANI, F. de M. (Orgs.). Ensino Híbrido. 
Personalização e tecnologia na educação. Porto Alegre: Penso, 2015.). 

Em seguida, acesse o site http://porvir.org/especiais/personalizacao/ que trará uma 
discussão acerca da personalização do ensino e do ensino híbrido na Educação. 
Depois disso, solicitamos que você elabore um texto acerca das leituras indicadas, 
considerando o seguinte:  

1- O que é Ensino Híbrido? 
2- Quais as propostas de modelos existentes no Ensino Híbrido? 
3- O Ensino Híbrido propõe a inserção das tecnologias digitais em sala de aula. Como                           
você lidaria com essa proposta?
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Orientações para a Atividade Extraclasse 

Referente ao Roteiro 02 

Descrição 

Prezado professor, vamos continuar nossos estudos tendo como ponto de partida a 
temática de nosso segundo encontro formativo, a saber, a utilização das tecnologias 
digitais na prática docente, tendo como perspectiva o Ensino Híbrido.  
 
Atividade realizada pelo participante 

Elaborar um texto narrativo sobre uma experiência docente com o uso de tecnologias 
digitais.  
 
Direcionamento 

Primeiramente, leia o texto “Mudando a educação com metodologias ativas”,de José 
Morán, disponível em: http://www2.eca.usp.br/moran/wp content/uploads/2013/12/
mudando_moran.pdf, buscando encontrar relação com o Ensino Híbrido.  
Em seguida, acesse o site http://porvir.org/9-dicas-para-professores-escolherem-re-
cursoseducacionais-digitais/ que trará uma reportagem de Vinícius de Oliveira que 
dispõe de recomendações para educadores que buscam melhorar a seleção de recur-
sos educacionais digitais para a prática em sala de aula.  

Depois disso, solicitamos que você elabore um texto narrativo, contando o seguinte: 

1- Alguma atividade ou aula que você tenha desenvolvido com seus alunos utilizando      
tecnologias digitais. Escreva como foi essa experiência para você, especificando as 
vantagens e desvantagens de se planejar uma aula que proponha o uso de tecnolo-
gias digitais.  

material C
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2- Procure ter como referência as leituras indicadas, buscando correlacionar sua 
experiência com o que os autores  
 
ATENÇÃO: 

Caso você não tenha tido nenhuma experiência com tecnologias digitais em sua práti-
ca docente, escreva sobre as vantagens e desvantagens de utilizar tecnologias em sala 
de aula, tendo como referência as leituras indicadas. 
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material D Orientações para a Atividade Extraclasse 

Referente ao Roteiro 03 

Descrição 

Prezado professor, em nosso terceiro encontro formativo você aprendeu a usar a Pla-
taforma Adaptativa Khan Academy no perfil de aluno, explorando suas funcionalida-
des.  
 
Atividade realizada pelo participante 

Elaborar um relato de experiência sobre sua impressão da Plataforma Adaptativa 
Khan Academy no perfil de aluno.
 
Direcionamento 

Primeiramente, acesse o site http://www.fundacaolemann.org.br/khan-academy/ que 
trará informações diversas sobre a Plataforma Adaptativa Khan Academy , assim como 
algumas histórias sobre a utilização desta nas escolas.  

Em seguida, escreva um relato de experiência sobre o que vivenciou no terceiro en-
contro, e suas impressões acerca da Plataforma Adaptativa Khan Academy , tendo 
ainda como perspectiva seus alunos. Considere o seguinte: 

1- A Khan Academy é uma plataforma fácil de utilizar? Quais recursos ela dispõe para 
    os alunos? 
2- Os recursos disponíveis podem auxiliar no processo de aprendizagem dos alunos? 
    Por quê?
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material e Orientações para a Atividade Extraclasse 

Referente ao Roteiro 04 

Descrição 

Prezado professor, em nosso quarto encontro formativo você aprendeu a usar a Pla-
taforma Adaptativa Khan Academy no perfil de professor, explorando suas funciona-
lidades. 
 
Atividade realizada pelo participante 

Elaborar um relato de experiência sobre sua impressão da Plataforma Adaptativa 
Khan Academy no perfil de professor. 

Direcionamento 

Primeiramente, acesse o site http://noticias.universia.com.br/destaque/noti-
cia/2014/08/14/1109778/khan-academyopinio-professores.html# que trará uma pu-
blicação intitulada de “Khan Academy na opinião dos professores”.

Em seguida, escreva um relato de experiência sobre o que vivenciou no quarto encon-
tro, e suas impressões acerca da Plataforma Adaptativa Khan Academy , tendo ainda 
como perspectiva sua prática em sala de aula. Considere o seguinte: 

1- A Khan Academy é uma plataforma pode ser uma aliada do professor em sala de 
    aula? Quais recursos ela dispõe para os professores? 
2- Os recursos disponíveis para os professores podem auxiliar no processo de 
    aprendizagem dos alunos? Por quê
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material f Questionário Estação de Trabalho “Experiências Exitosas” 

Este formulário visa mapear as possibilidades de aplicação da Khan Academy no IFAM - Cam-
pus Manaus Centro Questionário disponível em:  https://docs.google.com/forms/d/1luZI5ML-
jUQ6z-Ql3GSpvpMUT3q5BnYuCPySDgjv_BLg/edit 

FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE MATEMÁTICA ALIADA AO ENSINO HÍBRIDO 

1. Nome completo: _____________________________________________________ 
 
2. Após assistir aos vídeos, quais foram as experiências que trouxeram maior motiva-
ção para você quanto ao uso da Khan Academy e por quê?  
 
(   ) VÍDEO 1 – Khan Academy. Escola Ferraz Vasconcelos - SP 2014. 
(   ) VÍDEO 2 – Khan Academy. Alunas Bárbara e Mª das Dores. Escola Municipal Zilma 
Thilbes Mello - SP. 
(    ) VÍDEO 3 – Khan Academy. Prof Matemática.
(   ) VÍDEO 4 – Khan Academy. Prof. Fernando Mello. Colégio Objetivo - Sorocaba - SP. 
(    ) VÍDEO 5 – Khan Academy. Prof. de História Eric Rodrigues. Escola Municipal Emílio 
Carlos - RJ. 
 
3. Por que este vídeo foi escolhido:
____________________________________________________________________________________ 
 
4. Você visualiza reais possibilidade de aplicação da Khan Academy em suas aulas? 
 
(    ) SIM (    ) NÃO 
 
5. Na sua opinião, os professores encontrarão dificuldades na utilização da Plataforma 
Khan Academy? 
 
(    ) SIM (    ) NÃO
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6. Na sua opinião, qual o MAIOR entrave de utilizar a Plataforma Khan Academy em 
suas aulas? 
 
(    ) Falta de computadores e laboratórios de Informática                                              
(    ) Falta de suporte técnico e pedagógico para os professores 
(    ) Falta ou instabilidade de Internet na escola
(    ) Falta ou instabilidade de Internet na casa dos alunos
(    ) Falta de capacitação dos professores para o uso das tecnologias
(    ) Falta de incentivo dos gestores 
 
7. Caso você conheça outros entraves, relate a seguir:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

8. Na sua opinião, qual a MAIOR vantagem de utilizar a Plataforma Khan Academy em 
suas aulas? 
 
(    ) Facilitar a aprendizagem de diversos conteúdos por parte dos alunos 
(    ) Tornar as aulas mais dinâmicas e interessantes para os alunos 
(    ) Utilizar uma metodologia de ensino diferenciada das práticas convencionais de   
       sala de aula
(    ) Integrar as tecnologias ao contexto de sala de aula
(    ) Promover uma maior interação e participação dos alunos durante as aulas 
 
9. Caso você conheça outras vantagens, relate a seguir: 
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

4 Este questionário é uma sugestão, podendo ser alterado segundo as perspectivas do for-
mador ou da instituição de ensino. 
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material g Formulário Plano de Aula

Disciplina: ____________ Série/Ano:_________    Professor (a):____________ 

Modelo do Ensino Híbrido: ____________________________ 
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Tutorial elaborado para o curso 
de Formação de Professores de 
Matemática na perspectiva do 
Ensino Híbrido. 

Instituto Federal de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia do Amazonas - IFAM 
Mestrado Profissional em Ensino 
Tecnológico - MPET

TUTORIAL 
PLATAFORMA 
ADAPTATIVA 
KHAN 
ACADEMY 

Organizado por: Adriana Neves de Almeida 

Caro Professor,  
 
Nesse tutorial você aprenderá a utilizar a Plataforma Adaptativa Khan Academy no 
perfil de professor. Para isso, será apresentado a seguir alguns passos quanto as suas 
funcionalidades. 

MATERIAL h
tutorial khan academy



1 Após criar uma turma você pode adicionar os alunos na 
plataforma, para isto é preciso ir até a aba ALUNOS, que se 
encontra ao lado de TURMAS, e localizar o ícone ADICIONAR 
NOVOS ALUNOS. 
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2 Ao clicar no ícone indicado, uma nova janela se abrirá para 
que você escolha sua listagem de alunos. Indicamos que 
escolha a opção ENVIAR UM CONVITE POR EMAIL. Após 
incluir os e-mails dos alunos, clique em CONVIDAR ALUNOS. 


















































