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Professor Luiz Antonio Gomes Senna 

ELE 
HÍBRIDA 2(30h) SEG 

T1-T2 

 
Objetivo geral:  

Discutir o impacto do conceito de aula híbrida sobre as diferentes instâncias que interferem na prática 
cotidiana do ensino formal escolar e, consequentemente, na formação do professor da educação básica. 

  

Objetivos específicos: 
• Caracterizar a noção clássica de “educação a distância” e sua relação com as políticas de educação vigentes no 

país durante o século XX. 
• Analisar os aspectos evolutivos do conceito de tecnologia aplicado às práticas de ensino-aprendizagem. 
• Definir a natureza das tecnologias hipertextuais e seu impacto sobre os modos de produção de conhecimento 

e de aprendizagem pelo homem Moderno. 
• Definir e caracterizar a aula híbrida e os ambientes de aprendizagem hipertextual como instâncias introduzidas 

na cultura escolar contemporânea. 
• Analisar o impacto da aula hibrida sobre as práticas ordinárias de ensino-aprendizagem e avaliação na escola 

básica. 
 
 

 Projeto Curricular & Calendário de Temas / Aulas 

  

Aula Previsão  Tema   

1-2 Março 

27 
Aula inaugural: Apresentação geral da disciplina, seus objetivos e processo de avaliação 

 

  Unidade 1 

A EAD e a educação de massa no Brasil 

3-4 Abril 

3 

Tema em discussão na semana de estudos 
Políticas de educação de massa no Brasil  

 Estudo Dirigido I 
 

5-6 Abril 

10 

Tema em discussão na semana de estudos 
A EAD clássica 
 

7-8 Abril 

17 

Tema em discussão na semana de estudos 
O modelo do MEB e MOBRAL 
 

   

  Unidade 2 

As tecnologias e a educação 

9-10 Abril 

24 

Tema em discussão na semana de estudos 
As tecnologias e a Humanidade 
 

11-12 Maio 

8 

 

Tema em discussão na semana de estudos  
A tecnologia da educação no século XX 

 Estudo Dirigido II 
 

13-14 Maio 

15 

Tema em discussão na semana de estudos 
Os recursos clássicos de tecnologia educacional e seu lugar na aula do professor 
 

   



  Unidade 3 

As tecnologias hipertextuais 

15-16 Maio 

22 

Tema em discussão na semana de estudos 
A escrita como tecnologia da Modernidade 
 

17-18 Maio 

29 

Tema em discussão na semana de estudos 
As escritas hipertextuais de mundo 
 

19-20 Junho 

5 

Tema em discussão na semana de estudos 
Tecnologias e dessacralização dos espaços de cultura 

 Estudo Dirigido III  
 

   

  Unidade 4 

A aula híbrida 

21-22 Junho 

12 (R) 

Tema em discussão na semana de estudos 
A aula como espaço de cultura 
 

23-24 Junho 

19 (R) 

Tema em discussão na semana de estudos 
A aula híbrida na cultura escolar: conflitos 
 

25-26 Junho 

26 

Tema em discussão na semana de estudos 
A noção de AAH 
 

27-28 Julho 

3 

Tema em discussão na semana de estudos 
O híbrido no cotidiano do ensino-aprendizagem 

 

29-30 Julho 

10 

Tema em discussão na semana de estudos 
Período de elaboração de atividades curriculares  

 
 
Referências bibliográficas fundamentais 
 
 

As referências bibliográficas serão disponibilizadas a cada semana de aula 


