
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16°

TÍTULO: O USO DO ENSINO HÍBRIDO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL I:
ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES EM SALA DE AULA COMO LEITURA E
INTERPRETAÇÃO

TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: PEDAGOGIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE ANHANGÜERA DE BAURUINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): JULIANA TOLEDO FIRMINOAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): MICHELLE GODOY DE MATTOSORIENTADOR(ES): 



1. RESUMO 

O uso da tecnologia cada vez mais presente no cotidiano de qualquer pessoa, 

idependentemente da sua classe social. A sala de aula é hoje o único espaço onde a 

tecnologia não é bem vinda, gerando muita discussão entre os pais, alunos e 

professores. Trazer o ensino híbrido para dentro desse ambiente é o objetivo 

principal desse trabalho, onde essa nova metodologia propiciará o desenvolvimento 

das habilidades necessárias para o quinto ano do ensino fundamental I, cuja 

qualidade está sendo questionada, principalmente no quesito de leitura e 

interpretação de texto.  
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2. INTRODUÇÃO 

 O uso do ensino híbrido em escolas municipais de ensino fundamental I, 

como estratégia de desenvolvimento de habilidades em sala de aula, se justifica em 

virtude de que o modelo educativo atual não está proporcionando um ensino eficaz 

dos novos jovens também denominados de geração da tecnologia. O desinteresse 

por parte dos alunos é algo presente. Essa nova modalidade de ensino faz surgir 

outros questionamentos como, formação de professor para ensino híbrido e domínio 

não só do seu conteúdo, mas também das novas tecnologias e suas infinitas 

possibilidades de aplicação. Com isso, esse artigo fará essas investigações 

propriciando  um olhar reflexivo sobre o tema, com análise qualitativa a partir de 

pesquisas bibliográficas e explorátorias e aplicação de pesquisa de campo nas 

escolas municipais da cidade de Bauru/SP, utilizando métodos estatísticos para 

essa análise.  

 

3. OBJETIVOS  

Os objetivos gerais desse artigo será contextualizar a situação da educação 

brasileira, utilizando dados reais e públicos do Ministério da Educação como Sensu 

escolar (2014), relatório de INAF (2013); identificar as habilidades de um estudante 

de quinto ano, utilizando a matriz curricular do Ministério da Educação, comparando 

com as principais dificuldades dos alunos desse mesmo período, dando ênfase na 

leitura e interpretação de textos.  Já, os objetivos específicos  são apresentar o 

ensino híbrido como possibilidade de utilização em sala de aula do ensino 



fundamental I, como instumento de desenvolvimento das lacunas de aprendizagem 

e, finalmente, mensurar como o professor da rede municipal da cidade de Bauru/SP 

estão prontos para desenvolver esse desafio em sala de aula.   

 

4. METODOLOGIA 

 Para elaboração desse artigo, será utilizada a metodologia de pesquisa 

bibliográfica qualitativa, utilizando vários autores e estudiosos da temática – ensino 

híbrido, pesquisa em dados dos orgãos vinculados com o Ministério da Educação. 

Já para o levantamento de competências e habilidades dos professores do 

município de Bauru com relação ao ensino híbrido, será feito uma pesquisa de 

campo qualitativa, onde a cidade de Bauru será mapeada com a identificação de 

todas as escolas municipais que oferecem o ensino do quinto ano e estatisticamente 

serão aplicadas os questionários, onde serão mensurados a aptidão para o ensino 

híbrido.   

5. DESENVOLVIMENTO 

Para isso, esse artigo será dividido em contexto atual da educação no Brasil; 

habilidades dos estudantes do quinto ano do ensino fundamental e sua realidade; 

ensino híbrido como processo facilitador de aprendizagem e finalmente análise da 

pesquisa de campo dos professores da rede municipal da cidade de Bauru/ SP.   

6. RESULTADOS 

A autora desse trabalho pretende contribuir ativamente na melhora da 

qualidade da  educação, identificando os gaps de aprendizagem do quinto ano do 

ensino fundamental I. O que percebe-se é que, o ambiente escolar foi o único 

espaço que ainda não foi alterado em seu layout e forma de aplicação dos últimos 

50 anos. Os alunos do Século XXI estão cada vez mais entediados e o resultados 

desse cenário são pais com baixa espectativas na escola, e professores cada vez 

mais estressados e frustrados. A implantação do ensino híbrido nessa série pode ser 

a didâmica que falta para que os jovens consigam concluir o ensino fundamental I 

com as competências e habilidades mínimas estabelecidas pelo Ministério da 

Educação, dando ênfase na leitura e interpretação de textos.  
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