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Ementa: As (in)definições sobre educação/ensino híbrido. A pandemia da Covid-19 – ensino
remoto emergencial e a emergência do híbrido como possibilidade. A Educação em
desigualdades entre o setor público e o privado: embates sobre educação/ensino híbrido. Das
metodologias ativas à um projeto emancipatório para a educação pública, de qualidade e
gratuita. O ensino híbrido como falácia e para a constituição do acesso e permanência dos
estudantes. Entre uma educação híbrida desterrada e aquele ancorado em projeto socialmente
referenciado.
Objetivo: Constituir compreensão sobre educação híbrida na perspectiva de uma educação
socialmente referenciada e em consonância com os pressupostos de democracia e liberdade.
Metodologia: O minicurso será trabalhado a partir de um texto referência a ser
disponibilizado aos/as inscritos com antecedência, além de outros complementares. Serão
utilizados Google Classrooom, Mentimeter e Padlet como recursos didáticos para realização
de atividades síncronas e assíncronas. Através de uma metodologia participativa e dialógica, a
cada encontro serão construídas compreensões junto com o grupo sobre definições, projetos
educativos e perspectivas com base na educação híbrida, assim como familiarização acerca
dos recursos utilizados nesta proposta.
Avaliação: Por se tratar de formação em encontros síncronos, a participação (nos dois dias)
no minicurso dos/as inscritos/as será o critério fundamental de avaliação. Além disso, será
realizada uma autoavaliação ao final dos dois encontros.
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