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 Onde nos 

encontramos 
hoje 

 

 

 

 

Começo da quarta revolução 
industrial: quebra dos limites 
entre o mundo físico 
(impressão 3D, robótica 
avançada),  
o digital (internet das coisas, 
plataformas digitais)  
e o biológico (tecnologia 
digital aplicada à genética)  
   



 
 Tecnologias 

transformando 
nossas vidas 

 

 

• A inteligência artificial avança em 
todos os dispositivos, os objetos do 
cotidiano se conectam à rede, a 
realidade aumentada invade o dia-
a-dia, os robôs começam a ter 
inteligência para começar a 
trabalhar em áreas criativas, antes 
próprias só dos humanos (Watson, 
Sofia...) 

• Descompasso entre a evolução 
científica-tecnológica e a humana, 
social e educacional  

 
    



Tecnologias no ensino de línguas de forma ativa, 
imersiva e híbrida 



Tecnologias como apoio à Aprendizagem invertida, 
personalizada, imersiva, tutorial com Inteligência 
Artificial 



Tecnologias num cenário educacional 
complexo 



 
 Visão 

abrangente das 
tecnologias 

 

 

 

• Tecnologias: Estudo das técnicas, 
processos, métodos, meios e 
instrumentos de um ou mais 
domínios das atividades 
humanas (vão além do digital) 

• Linguagens, Transmídia, Cultura 
digital 

• Competências digitais: saber 
pesquisar, avaliar (visão crítica -fake 
news), comunicar-se, colaborar, 
compartilhar 

 
    



Tecnologias na aprendizagem ativa 

 

Da escola-auditório para escola-laboratório 

• Aprendizagem pela experimentação criativa em 
todos os espaços, tempos, de múltiplas formas 
e com os recursos possíveis 
Aprendizagem criativa: Projetos, Paixão, Pares, 
Pensar brincando (Mitchel Resnick, Leo Burd) – 

Espaços maker 

 

 

 



Rede Brasileira de Aprendizagem criativa 



Tecnologias em projetos educacionais inovadores 
(Summit) 
 



Aula invertida, personalização, rotação 
por estações 

 





Educação do futuro – Personalização e Ensino Híbrido 

Rotações por Estações* 

Os alunos revezam dentro do 

ambiente de uma sala de aula. 

O professor pode dedicar um 

tempo 

maior aos alunos que dele 

necessitam. 
*Fonte: Innosight Insitute, 2012 



Educação do futuro – Personalização e Ensino Híbrido 

Laboratório Rotacional* 

A rotação ocorre entre a sala de aula e 

um laboratório de aprendizado para o 

ensino online.  

*Fonte: Innosight Insitute, 2012 





Espaços transparentes 



Espaços híbridos atraentes 



O Blended 
ou Híbrido 

como 
tendência 

 

 

 

 

• As tecnologias apoiam tudo o que é mais 
customizável (assistentes pessoais, bots, 
robots, inteligência artificial, plataformas 
adaptativas)  - presencial + digital (virtual + 
realidade aumentada + inteligência artificial) 

• O restante (e mais importante) é a 
experimentação, criação,  comunicação, 
compartilhamento, avaliação, aplicação, 
prospecção, mentoria, projeto de vida 
(professores/mentores) 

 

 

 

 

 

 



Utilização das 
tecnologias 

digitais 

• Para sensibilizar, motivar 

• Para conhecer (media literacy, letramento digital, 
competências digitais) 

• Para inverter a forma de ensinar 

• Para personalizar (trilhas, escolhas, plataformas 
adaptativas) 

• Para experimentar (projetos, maker) 

• Para colaborar, compartilhar, divulgar 
(aprendizagem em times, redes, grupos, 
comunidades) 

• Para avaliar - por portfólios, pares, autoavaliação 

 



Alguns problemas com as tecnologias  

• Excessiva informação. Dificuldade de escolher o mais 
relevante. Predomínio do entretenimento. Polarização, Fake 
News 

• Dispersão, falta de foco, superficialidade 

• Uso inadequado, contínuo, dependência 

• Falta de infraestrutura. Soluções possíveis, analógicas e 
digitais, offline e online 

• Professor formado para a resposta certa, para o caminho 
previsível, para a segurança  

• Não domínio pedagógico (estudantes e docentes) 

 

 



Muitos aplicativos e plataformas 
interessantes 



Plataformas online para aprendizagem 
personalizada e monitorada 

Khanacademy 



Acompanhamento mais personalizado 



Plataformas de ensino de línguas 
gamificadas com acompanhamento 

docente  

 

 



Bots para praticar aprendizagem de 
línguas 



Professores e alunos autores:  
Book Creator – Livro e revista digital 





Padlet  
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Edpuzzle – vídeos com questões 
http://bit.ly/2QTMCgE 



Quizizz 
https://quizizz.com/ 



Genially - https://panel.genial.ly/inspiration 

https://panel.genial.ly/inspiration


Linguagem computacional - Laboratórios maker 



Laboratórios Maker 
Aprendizagem criativa 



Curso Ensino Híbrido: personalização 
e tecnologia na educação 

https://pt.coursera.org/learn/ensino-hibrido 





Escolas Inovadoras 
http://www.futura.org.br/episodios/destino-educacao-escolas-inovadoras-episodio-01-projeto-ancora/ 



Experiências 
com 

tecnologias na 
escola 

 

• Estratégias Pedagógicas – Vol I- 
https://salaaberta.com.br/e-books/estrategias-
pedagogicas-volume-1/ Trinta estratégicas 
pedagógicas com tecnologias digitais. Exemplos 
de atividades bem sucedidas realizadas por 
professores da educação básica em 2016 

•  Narrativas das experiências docentes com 
tecnologias digitais: Adriana 
Azevedo:  https://cld.pt/dl/download/9113beb
b-c160-45a4-84d7-
0af3067b1ceb/narrativas.pdf 

•  Educação integral na prática: 
http://educacaointegral.org.br/na-pratica/ 
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www.oifuturo.org.br/wp-
content/uploads/2018/05/eNAVE.pdf 



Bons 
professores 
fazem toda a 
diferença 

• Conhecer os alunos (histórico, 
motivações, paixões, 
expectativas) 

• Acolhê-los com afeto. Recebê-
los, conversar com eles, 
interessar-se por eles  

• Partir de onde os estudantes 
estão e do que lhes é 
significativo (vídeos, jogos, 
redes sociais) e orientá-los 
para novos desafios e 
percursos 

• Surpreendê-los (Sensibilizar, 
Emocionar, Diversificar, 
praticar e refletir 

• Fazer as negociações possíveis 
(consensos).  

• Valorizar suas produções. 
Portfólio. Apresentações. 
Compartilhar processo e 
resultados. Publicar, divulgar. 
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