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ENSINO HÍBRIDO PARA 
INTERNALIZAÇÃO CURRICULAR 
NA EDUCAÇÃO BÁSICA 
Ensino Fundamental e Médio

SOLUÇÕES PORTAL EAD

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO/AÇÃO 

Capacitação voltada para professores e gestores de instituições 
de educação básica com objetivo de planejar o ensino híbrido 
com direcionamento de futuro e considerando a legislação vi-
gente em temas específicos que promovam a disseminação da 
cultura empreendedora e da inovação. Esse curso, faz parte do 
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA - Educação Bá-
sica (ensino fundamental e médio), o acesso é pelo link:
http://educacaoempreendedoraead.sebrae.com.br/

ETAPAS/AÇÕES 

 » Módulo 1: O CONTEXTO FUTURO [4 h]
Conduzir os professores através de dados e informações 
que o levem a compreender que o ensino híbrido é indis-
pensável para a integralização curricular mas, ao mesmo, 
tempo será a base sobre a qual os processos educativos 
do futuro se estabelecerão.

 » Módulo 2: O CONTEXTO IMEDIATO [4 h]
Apresentar o marco legal sobre o qual o ensino híbrido e 
a EAD se estabelecem na atualidade com destaque à Le-
gislação existente e decorrente da Pandemia e os docu-
mentos da legislação educacional (PNE e BNCC - 1, 2 e 5)

 » Módulo 3: AS POSSIBILIDADES [4 h]
Nivelamento acerca de conceitos que qualificam a per-
cepção e a implementação de processos baseados em 
ensino híbrido: Aprendizagem criativa, Abordagem STEM 
e Metodologias ativas.

 » Módulo 4: PLANEJAMENTO - O ÚNICO CAMINHO [4 h]
Apresentar ferramentas de diagnóstico e planejamento; 
Definir as etapas relativas ao planejamento e execução do 
Ensino Híbrido que considere futuro e a legislação vigente.

PÚBLICO-ALVO
Professores e gestores 
educacionais da educação 
Básica

PRÉ-REQUISITOS
Nenhum

FORMATO
Curso

MODALIDADE
EAD - Assíncrona

DURAÇÃO
16 horas

UNIDADE TÉCNICA
UEDE

ENTREGAS/RESULTADOS 
PROPOSTOS

Escola de educação básica 
com processos e ferramen-
tas implantados no formato 
híbrido e EAD, professores e 
gestores capacitados para 
atuarem no formato Digital e 
acompanhando a legislação 
vigente.


