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RESUMO 

FELICIANO, Renata da Silva. O Ensino de História na Perspectiva dos Alunos com 
TDAH no Fundamental a Partir de uma Metodologia Híbrida. 2019. 50 f. Trabalho 
de Conclusão de Curso Especialização em Ensino de História – Colégio Pedro II, Pró-
Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2019. 

Esta pesquisa tem como propósito apresentar uma Metodologia Híbrida no Ensino de 

História, na perspectiva da Educação Inclusiva, especificamente alunos com TDAH do 

ensino fundamental II, a partir dos discursos de autores da área. A abordagem 

metodológica adotada nesta pesquisa caracterizou-se pelo enfoque qualitativo. 

Apresentamos uma sequência didática fundamentada em uma metodologia atual, 

utilizando recursos tradicionais e tecnologia, para sala de aula a fim de estimular a 

inclusão no processo de ensino-aprendizagem. O estudo revelou escassez de recursos 

físicos como computadores e rede wifi e falta de informação pedagógica sobre a 

metodologia. Evidenciou traços de necessidade de mudança de propostas pedagógicas 

para melhor atender o aluno de inclusão.  

 

 
 
 
 
Palavras-chave: Ensino de História. Educação Inclusiva. TDAH. Ensino Híbrido. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

FELICIANO, Renata da Silva. The Teaching of History in the Perspective of 
Students with ADHD in the Fundamental from a Hybrid Methodology. 2019. 50 f. 
Course Conclusion Specialization in Teaching History - Pedro II College, Pro-Rectorate 
for Graduate Studies, Research, Extension and Culture, Rio de Janeiro, 2019. 

 

This research aims to present a Blended Learning in Teaching History, in the 

perspective of Inclusive Education, specifically students with ADHD of elementary 

education, from the discourses of authors of the area. The methodological approach 

adopted in this research was characterized by a qualitative approach. We present a 

didactic sequence based on a current methodology, using traditional resources and 

technology, for classroom in order to stimulate inclusion in the teaching-learning 

process. The study revealed a shortage of physical resources such as computers and Wi-

Fi networks and lack of pedagogical information about the methodology. It evidenced 

traces of the need to change pedagogical proposals to better serve the inclusion student. 

 
 
 
 
 
Keywords: Teaching History. Inclusive education. ADHD. Blended Learning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMEN 

FELICIANO, Renata da Silva. La Enseñanza de Historia en la Perspectiva de los 
Alumnos con TDAH en el Fundamental a partir de una Metodología Híbrida. 
2019. 50 f. El trabajo de conclusión de curso Especialización en Enseñanza de Historia - 
Colegio Pedro II, Pro-Rectoría de Postgrado, Investigación, Extensión y Cultura, Río de 
Janeiro, 2019. 

 

Esta investigación tiene como propósito presentar una Metodología Híbrida en la 

Enseñanza de Historia, en la perspectiva de la Educación Inclusiva, específicamente 

alumnos con TDAH de la enseñanza fundamental II, a partir de los discursos de autores 

del área. El enfoque metodológico adoptado en esta investigación se caracterizó por el 

enfoque cualitativo. Presentamos una secuencia didáctica fundamentada en una 

metodología actual, utilizando recursos tradicionales y tecnología, para el aula para 

estimular la inclusión en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El estudio reveló escasez 

de recursos físicos como computadoras y red wifi y falta de información pedagógica 

sobre la metodología. Se evidenció rasgos de necesidad de cambio de propuestas 

pedagógicas para mejor atender al alumno de inclusión. 

 
 
 
 
 
 
Palabras clave: Enseñanza de Historia. Educación Inclusiva. TDAH. Enseñanza Híbrida 
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1 INTRODUÇÃO  

 No processo de educação e aprendizagem somos todos responsáveis. Toda a 

comunidade escolar, que inclui as famílias, professores e servidores técnicos devem 

trabalhar juntos.  

 A partir dos anos 90, aconteceram muitos encontros e documentos importantes 

surgiram como a Conferência Mundial de Educação para Todos1; Conferência Mundial 

sobre Necessidades Educacionais Especiais: Acesso e Qualidade2; Declaração de 

Salamanca3; abordaram a educação especial e inclusiva. Nos anos que seguiram, os 

alunos de inclusão foram chegando às salas de aula e provocando mudanças na forma de 

ver, entender e trabalhar com eles. Porém, mesmo com tantos avanços sobre a defesa da 

inclusão, parece que as tendências escolares adotadas e/ou as práticas pedagógicas de 

alguns professores estão distantes desse cenário. 

 Todo ser possui necessidades e habilidades únicas. Em respeito a essas 

necessidades e habilidades, será proposto, a partir desse estudo, uma aula de História 

baseada em uma metodologia inclusiva. Não defenderemos a facilitação para esses 

alunos, pois deixaríamos de analisar as habilidades que os educandos desenvolveram, os 

conhecimentos que puderam construir e as necessidades que eles apresentam para 

aprender, efetivamente. Buscaremos novas metodologias de aula, além de recursos 

tradicionais, mesclaremos a tecnologia da informação e comunicação, a fim de 

alcançarmos a educação híbrida. A Metodologia Híbrida também conhecida como 

Blended Learning é uma combinação entre momento de aula presencial com recursos 

off-line e online, surgiu nos Estados Unidos  e foi trazido para o Brasil através de Lilian 

Bacich4.   

                                            
1 Conferência realizada na cidade de Jomtien, na Tailândia, em 1990. O objetivo era estabelecer 
compromissos mundiais para garantir a todas as pessoas os conhecimentos básicos necessários a uma vida 
digna. UNESCO, UNICEF, participaram com o apoio de várias organizações. Disponível em 
www.unicef.org 
2 Realizada na cidade de Salamanca, na Espanha, em 1994. Tratou sobre princípios, políticas e práticas na 
área das necessidades educativas especiais. Essa conferência originará a Declaração de Salamanca. 
Disponível em www.unicef.org 
  
3 Documento considerado um dos principais que visam a inclusão social, foi resultado da Conferência 
Mundial sobre Necessidades Educacionais. É inovadora, pois proporciona a educação especial dentro da 
estrutura de uma educação para todos. Disponível em www.unicef.org 
4 Horn, Michael B.; Staker, Heather. Blended: usando a inovação disruptiva para aprimorar a educação. 
[Tradução: Maria Cristina Gularte Monteiro; revisão técnica: Adolfo Tanzi Neto, Lilian Bacich]. Porto 
Alegre, 2015. 
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 Observamos durante o período de atuação no NAPNE (Núcleo de Atenção a 

Pessoas com Necessidades Específicas) na Unidade Escolar de São Cristóvão II do 

Colégio Pedro II, que havia grande quantidade de alunos com diagnóstico de TDAH 

(Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade), por tal motivo iremos direcionar 

nossa metodologia para os alunos com TDAH do ensino fundamental. 

 Para concepção desse trabalho iremos abordar no primeiro momento o que é o 

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, TDAH. Utilizaremos como 

referência documentos da psicologia e argumentos médicos. 

 Na segunda parte, traremos como o Ensino de História abordou a educação 

inclusiva. Utilizando a bibliografia da área, buscaremos compreender como, no campo 

das práticas em ensino de História, o tema é abordado. Essa historiografia será 

relacionada com a legislação pertinente e com as reflexões sobre novas tecnologias para 

a educação inclusiva. E por fim, apresentaremos o Ensino Híbrido e possibilidades de 

atuação com as propostas de planos de aula elencadas.  
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2 TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH)  

O cenário é uma sala de aula às sete horas da manhã, a professora abre a porta e 

se depara com mais de vinte e sete alunos entre meninos e meninas ansiosos pela aula, 

ou não. Fazem perguntas sobre o que vai acontecer naquele dia, pedem para ir ao 

banheiro, beber água, e antes do tradicional “bom dia!” lá vem reclamação sobre ele, 

aquele aluno que sentava lá no fundo, mas que agora senta na frente, bem pertinho da 

mesa do professor. E o que será que ele fez de novo? Pegou material do colega, falou 

mal de alguém, ou simplesmente abriu a boca.     

Mas em frações de segundos a mesma professora lembra as palavras da 

coordenadora antes de subir para aula que o mesmo aluno, que recebera tantas 

reclamações, deve ser observado a pedido da família e se for necessário chamar sua 

atenção, aliás, as outras mães também já estão reclamando dele, pois seus filhos 

comentam em casa como seu comportamento atrapalha a aula.  

Opa! Esse menino em questão tem uma família, a professora também se recorda 

que os atendeu numa outra ocasião, pais divorciados, muito simpáticos e gentis, 

agradeciam a acolhida na nova escola, talvez um recomeço com novos colegas. Claro, 

essa não era a primeira escola que ele estuda. A família queria conversar sobre um laudo 

de TDAH, e os atendimentos fora da escola que eram oferecidos para que o nosso 

“menino das reclamações” não ficasse tão prejudicado por não conseguir acompanhar as 

aulas com atenção devida. 

Espera aí, ainda são sete da manhã e esse aluno já tem tantas informações! E ele, 

como será que se sente? As aspas utilizadas no parágrafo acima são propositais, para 

alertar que talvez um laudo ou tantas reclamações possa rotular alguém de maneira 

negativa, e tal ação pode trazer consequências maléficas ao aprendizado. 

Muitas das ações praticadas pelo nosso aluno como: não conseguir permanecer 

sentado por muito tempo, não ficar em silêncio, não terminar as tarefas, são 

enquadradas pelo DSM V5 como alguém que possui Transtorno de Déficit de Atenção6 

e Hiperatividade. E o que isso significa?     

                                            
5 Manual diagnóstico e estatístico feito pela Associação Americana de Psiquiatria para definir como é 
feito o diagnóstico de transtornos mentais. 
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Nem sempre o TDA/H foi reconhecido através dessa nomenclatura, ao longo da 

história a hiperatividade foi classificada como lesão cerebral mínima (1947), síndrome 

do impulso hipercinético (1957), disfunção cerebral mínima (1962), reação 

hipercinética da infância (1968), síndrome hipercinética da infância (1978), distúrbio 

deficitário de atenção com ou sem hiperatividade (1980), distúrbio de hiperatividade por 

déficit de atenção (1987), transtorno de déficit de atenção/hiperatividade7 (1993). Os 

critérios utilizados para o diagnóstico de TDAH também se modificaram. Na maioria 

das vezes os nomes mudaram para acompanhar os resultados das pesquisas e desse 

modo refletir o conhecimento sobre o transtorno em questão.  

Não há apenas uma explicação para o surgimento do TDAH, diversos 

profissionais através do seu enfoque contribuíram com diferentes versões e para 

constituição do diagnóstico, juntos eles formam a história do TDAH com todas as suas 

polêmicas e controvérsias. A Associação Brasileira do Déficit de Atenção8, por 

exemplo, define como um transtorno neurobiológico, de causas genéticas, que aparece 

na infância e frequentemente acompanha indivíduo por toda a sua vida.  

Devemos nos atentar que todo o desejo em buscar conhecimento sobre 

patologias para poder auxiliar os alunos em sala de aula é muito válido, mas pode gerar 

uma divisão sobre os que são saudáveis e os que têm alguma doença. Na realidade essa 

discussão ou classificação não é atual e já foi satirizada na obra de Machado de Assis 

intitulada de “O Alienista” escrita em 1881, trata sobre um médico chamado Dr. Simão 

Bacamarte formado em Coimbra e que retorna ao Brasil para viver na vila de Itaguaí, 

após casar-se passa a dedicar seu tempo ao estudo da mente humana.   

Ao perceber que os loucos ficavam isolados em casa, o médico pede autorização 

à Câmara para a construção de um hospício. Ao receber a autorização de 

funcionamento, a casa passou a receber vários doentes mentais que eram classificados 

 
(...) em duas classes principais: os furiosos e os mansos; daí passou às 
subclasses, monomanias, delírios, alucinações diversas. Isto feito, começou 
um estudo aturado e contínuo; analisava os hábitos de cada louco, as horas de 
acesso, as aversões, as simpatias, as palavras, os gestos, as tendências; 
inquiria da vida dos enfermos, profissão, costumes, circunstâncias da 
revelação mórbida, acidentes da infância e da mocidade, doenças de outra 

                                                                                                                                
6 Organização Mundial de Saúde. Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-10 
– Descrições Clínicas e Diretrizes Diagnósticas. Porto Alegre, 1993, 351p.  
7 Werner, Jairo. Saúde & educação: desenvolvimento e aprendizagem do aluno. Rio de Janeiro, 2000, 
103p. 
 
8 Disponível em tdah.org.br  
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espécie, antecedentes na família, uma devassa, enfim, como a não faria o 
mais atilado corregedor. E cada dia notava uma observação nova, uma 
descoberta interessante, um fenômeno extraordinário. Ao mesmo tempo 
estudava o melhor regímen, as substâncias medicamentosas, os meios 
curativos e os meios paliativos, não só os que vinham nos seus amados 
árabes, como os que ele mesmo descobria, à força de sagacidade e paciência. 
(ASSIS, 2000, p.35)  

 
A narrativa continua elencando os internos da casa verde, como o hospício é 

chamado, como herdeiros de renome, o escrivão Fabrício, e com o passar do tempo até 

o presidente da Câmara. O clímax ocorre quando todos internos são enviados de volta 

para suas casas e Simão Bacamarte se interna voluntariamente na casa verde.    

O livro relata uma angústia do médico para ajudar seus pacientes e um debate 

sobre a linha tênue que separa a racionalidade e a loucura, ou seja, o normal e o 

patológico.  

Afinal, o que podemos considerar normal ou patológico? Essa discussão é muito 

importante não somente dentro da área da saúde, mas na sociedade de como o “doente” 

é visto. Aluno saudável é o ideal? Será que podemos alcançar tal ideal? Segundo o 

médico francês Canguilhem, especialista em História da Ciência, não! A doença não 

pode ser fruto efetivamente de uma realidade objetiva desvinculada de um processo de 

vida, somente acessível ao conhecimento científico quantitativo. Ainda segundo o autor, 

essa visão reducionista advém de um almejo terapêutico de intervir sobre o patológico. 

Devemos nos atentar sobre essas tais intervenções, pois é comum tentarem restaurar, 

moldar, um comportamento a uma norma já estabelecida pela cultura (CANGUILHEM, 

2002, p. 89).  

Para Canguilhem (2002) o estado patológico não é a ausência de uma norma, 

pois não há vida sem normas, mas o patológico também é uma forma de se viver. 

Assim, o patológico possui “norma que não tolera nenhum desvio das condições na qual 

é válida, pois é incapaz de se tornar outra norma” (CANGUILHEM, 2002, p. 145). 

Portanto, a saúde é além de ser normal, é ser capaz de estar adaptado às exigências do 

meio, e poder criar e seguir novas normas de vida. “O normal é viver num meio onde 

atuações e novos acontecimentos são possíveis” (CANGUILHEM, 2002, p. 188). 

 Dessa forma, voltamos à pergunta inicial da nossa análise e consideramos que é 

difícil julgar o que é normal e patológico dentro de uma vida social, pois alguém com 

TDAH poderia ser considerado patológico em um ambiente escolar sem apoio 

organizacional, mas normal em ações do dia a dia, como prática de exercícios.          
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Ratificamos que não é objetivo deste artigo se estender sobre as polêmicas que 

abrangem a medicalização, tampouco os critérios de diagnóstico. Não cabe a nós 

professores, ou qualquer pessoa da comunidade escolar, a função do diagnóstico. 

Devemos contribuir nesse processo de descobertas, mas não fazermos conclusões. São 

necessárias várias avaliações, em alguns casos com abordagem multidisciplinar não 

apenas observações durante a consulta, mas também entrevistas com os responsáveis e a 

escola, para podermos ter informações sobre como é o seu comportamento, 

sociabilidade e aprendizado. Mas somente o médico, psiquiatra, neurologista ou 

neuropediatra9, irá avaliar se o paciente preenche os critérios diagnósticos para o 

TDAH. Entre os professores, essas dúvidas acerca do transtorno podem gerar sensações 

de impotência e frustração ao lidar com os alunos em sala de aula, não apenas no 

comportamento, mas também no processo de aprendizagem. 

O papel do professor no processo diagnóstico é muito importante, pois podemos 

observar o comportamento dessas crianças ou adolescentes em diversas situações, nas 

atividades escolares individuais ou coletivas, interações com diferentes faixas etárias. 

Enfim, a experiência do professor auxilia na distinção de um comportamento esperado 

para a idade e, atípico. Encaminhando esse aluno para uma avaliação, pode-se tentar 

evitar algumas consequências do TDAH na escolarização como evasão escolar, 

suspensões, baixo desempenho acadêmico, prejuízo para autoestima. Segundo Dr. Paulo 

Matos (2006) pesquisador da área de Neurociência nas últimas décadas, a crescente 

necessidade de padronização de critérios diagnósticos, tanto na clínica quanto na 

pesquisa, na área da psiquiatria e da saúde mental, tornou os instrumentos de avaliação 

ferramentas indispensáveis para ambos os campos.  

Existem vários questionários de avaliação e frequência dos sintomas que 

geralmente são encaminhados para as escolas para que algum professor o preencha, 

dentre eles, destacamos o Swanson, Nolan e Pelham ou Swanson, Nolan and Pelham 

Questionare, mais conhecido pela abreviatura SNAP. O quadro abaixo se refere ao 

SNAP-IV, resultante da quarta versão do DSM, e todos foram construídos a partir dos 

                                            
9 Associação Brasileira do Déficit de Atenção (ABDA). Diagnóstico em crianças. Disponível em: 
<www.tdah.org.br/sobre-tdah/diagnostico-crianas.html>.Acesso em 12 de março de 2019. 
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sintomas do Manual de Diagnóstico e Estatística IV referente ao DSM IV da 

Associação Americana de Psiquiatria10.  

A tradução brasileira foi validada pelo Grupo de Estudos do Déficit de Atenção 

(GEDA) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e pelo Serviço de Pesquisa 

e Psiquiatria da Infância e Adolescência da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS)11.  

Figura 1 – Formulário SNAP - IV 

 

Fonte: Disponível em: www.tdah.org.br/sobre-tdah/diagnostico-crianas.html. 

                                            
10 Coutinho, Gabriel; Matos, Paulo; Schmitz, Marcelo; Fortes, Didia; Borges, Manuela. Concordância 
entre relato de pais e professores para sintomas de TDAH: resultados de uma amostra clínica brasileira. 
Revista de Psiquiatria clínica, v. 3, n. 36, 2009. 

11 Miranda, Carlos T.; Santos Jr., Guataçara; Pinheiro, Nilcéia A. M.; Stadler, Rita de Cássia L. 
Questionário SNAP IV: a utilização de um instrumento para identificar alunos hiperativos. In: Encontro 
Nacional de Pesquisa em Ciências, 8, 2011, Campinas. Anais... Natal: Universidade Estadual de 
Campinas, 2011. 
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De acordo com a psicopedagoga Pereira12 (2012), o SNAP IV é composto pela 

descrição de 18 sintomas do TDAH, entre sintomas de desatenção (9 primeiros itens) e 

hiperatividade/impulsividade (itens 10 a 18), os quais devem ser pontuados por pais 

e/ou professores, em uma escala de quatro níveis de gravidade.  

Ou seja, esse questionário é um dos processos para o diagnóstico e todos os itens 

demonstram como a participação e olhar do professor e membros da escola são 

importantes nesse processo, no entanto, o questionário não será preenchido somente 

pelos professores, pois as avaliações devem ser feitas em diferentes ambientes e por 

diferentes observadores.   

Ressaltamos que este, serve como ponto de partida para levantamento dos 

possíveis sintomas do TDAH, pois como foi apresentado muitos sintomas relacionados 

no questionário podem estar relacionados a outras comorbidades relacionadas ao 

TDAH. O diagnóstico preciso só será feito através de um profissional médico 

especializado. 

Esclarecemos que nosso intuito é trazer informações sobre metodologias a serem 

aplicadas a alunos que possuem um laudo de TDA/H, mas ressaltando que não haja 

estereótipos a fim de não engessar as práticas pedagógicas.   

Possuímos diversas opções de ações para facilitar o acesso a alunos com 

dificuldade de aprendizagem ou com deficiência como: aplicar testes orais e escritos; 

testes gravados (o professor grava dicas das questões para quem irá aplicar utilizar com 

o aluno); encurtar a extensão da pergunta; estender a duração; usar variações; dar 

instruções em passos separados; usar apoio escrito às instruções orais; ler as instruções 

para o aluno; permitir o aluno a consulta do material didático; adaptar o tamanho da 

letra para o aluno com comprometimento visual e motor; mas como mencionado 

anteriormente, devemos ter nosso olhar atento para algumas questões. 

De acordo com as psicopedagogas Silva (2014) e Dias (2014) o aluno com 

TDAH tem plena condição de desenvolver seu potencial criativo, mas quando perde o 

foco da atenção, deixa suas atividades pela metade. Assim, a atuação do professor no 

processo de aprendizagem, e na escolha das metodologias que irá utilizar é muito 

importante para o desenvolvimento dos alunos, pois haveria um estímulo constante da 

atenção.   

                                            
12 Pereira, Ana Paula P.; León, Camila B. R.; Dias, Natália M.; Seabra, Alessandra G.. Avaliação de 
crianças pré-escolares: relação entre testes de funções executivas e indicadores de desatenção e 
hiperatividade. Revista Psicopedagogia, v. 29, n. 90, 2012.  
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3 ENSINO DE HISTÓRIA 

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, prevista na Constituição de 

1988, na LDB de 1996 e no Plano Nacional de Educação de 2014, vigente temos o 

direito a uma formação humana integral baseada nos princípios éticos, políticos e 

estéticos para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Em uma 

escola independente da tendência pedagógica que adota os alunos com laudo devem ser 

acolhidos. Mas será que são incluídos efetivamente?  

De acordo com a Declaração de Salamanca de 199413, “(...) o princípio 

fundamental da escola inclusiva consiste em que todas as pessoas devem aprender 

juntas, onde quer que isto seja possível, não importam quais as dificuldades ou 

diferenças que possam ter (...)”, porém, para que um trabalho pedagógico possa ofertar 

aprendizado de um grupo são necessários planejamentos e metodologias diferentes para 

que a singularidade de cada um seja respeitada. A escola inclusiva desenvolve as 

habilidades e competências dos alunos, além de tratar as diversidades independentes do 

desenvolvimento físico, emocional, cognitivo esperado ou não para a faixa etária. 

Em uma escola para que ocorra a inclusão é necessário adaptações, como 

profissionais capacitados e uma comunidade escola disposta. 

A oferta da disciplina história dentre tantos fundamentos, serve para 

proporcionar a percepção de que existe uma grande diversidade de sujeitos e histórias, 

estimular o pensamento crítico e a autonomia. E como será que esse aluno cheio de 

rótulos irá se reconhecer como um sujeito da sua própria história inserido no contexto 

escolar? Como auxiliar a construção desse pensamento crítico e lidar com sua 

autonomia?  

 Não há como negar que o acelerado processo de globalização ocorrido, 

promovido principalmente pelo avanço tecnológico trouxe como umas das 

consequências a intensificação das relações sociais14. A tecnologia da informação e 

comunicação faz parte do dia a dia de crianças, adolescentes e adultos, e pode ser uma 

aliada em sala de aula, pois pode estimular a participação do aluno ao facilitar o 

entendimento, não somente de assuntos mais distante temporal e geográfico, como 

também inquietações do cotidiano. Segundo o educador José Carlos Libâneo 

                                            
13 UNESCO. Declaração de Salamanca. Sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades 
Educativas Especiais. Disponível em: portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf.  Acesso em: 
23 agosto 2018. 
14 Giddens, A. As consequências da modernidade. São Paulo. UNESP, 1991. 
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Essas tecnologias são, obviamente, um benefício. A virtualidade, a 
representação técnica do real, permite traduzir tudo em imagens. A imagem 
virtual pode tornar visível um pensamento abstrato, um projeto, um conceito, 
um modelo matemático ou físico, como fórmulas matemáticas, 
demonstrações de fenômenos. Tanto o que não existe na realidade quanto o 
que ainda não existe, inclusive, aquilo que não existirá jamais. Permite 
desenvolver um raciocínio, compreender fenômenos complexos, difundir o 
conhecimento. Em síntese, a virtualidade nos põe informados. (LIBÂNEO, 
2002, p. 63) 

Porém, o uso da tecnologia em sala de aula traz reflexões importantes sobre os 

procedimentos de sua utilização, como, por exemplo, a facilidade em obter informações 

ou hábito de buscar “trabalho pronto”; e docentes que resistem à inclusão da tecnologia 

em sua prática pedagógica.  

 Na sala de aula a tecnologia vai ganhando espaço cada vez maior, Lévy15 já 

declarava em 1993 a existência de três categorias de conhecimento, a saber, a escrita e a 

digital, isso demonstra que na sociedade atual, a ausência de uma dessas categorias 

restringe a inserção social do indivíduo e seu acesso à cidadania. Mesmo que surgidas 

em tempos distintos todas essas categorias de conhecimento promoveram mudanças na 

sociedade. 

 No campo da atuação da história a tecnologia pode ser uma grande parceira na 

construção do conhecimento. Entretanto, é importante ressaltar que a tecnologia, 

sozinha, não é capaz de mudar a prática de um professor. Porém, se usada de maneira 

contextualizada, é capaz de aproximar a rotina da sala de aula em algo que os alunos já 

estão acostumados no seu cotidiano, estreitando o relacionamento entre professor e 

aluno, que passam a compartilhar da mesma realidade. 

 

Por outro lado, considerar apenas a utilidade dessa nova tecnologia no 
seu emprego as atividades do historiador é pouco compreender a 
respeito do impacto que a informática representa para a disciplina. 
Nesse ligeiro processo de evolução, o excessivo individualismo que 
essas novas tecnologias nos proporcionam, a fragmentação das 
experiências e seu isolamento têm sido um custo excessivamente alto. 
(FIGUEIREDO, 1997, p. 87)  

 Dessa forma, defendemos que para ensinar História utilizando os novos recursos 

tecnológicos se faz necessário definir o que ensinar, o porquê e como ensinar a história, 

quais as fontes que poderemos utilizar nas aulas, em outras palavras, é preciso um 

                                            
15 Lévy, P. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informática. Rio de Janeiro: 
Ed. 34, 1993. 



23 

 

 

planejamento das aulas com certa antecedência para corrigir possíveis erros e 

familiarizar se com essa nova metodologia.  

Almejamos que os alunos sejam encorajados a problematizarem assuntos, 

auxiliando sua formação crítica e nos questionamentos das fontes; confirmem a 

veracidade das informações encontradas, favorecendo a percepção de recursos 

complementares, ou seja, facilitar a percepção de que um tema histórico pode ser 

compreendido melhor se recorrermos a diferentes recursos. Assim, poderão transformar 

informação em conhecimento e poderão agir como cidadãos críticos, levando o que 

aprenderam para além dos muros da escola.   

 Desejamos que os alunos troquem informações com colegas de outras cidades 

ou país, entrem em contato com órgãos governamentais, instituições privadas. Assim, a 

tecnologia bem assistida pode ajudar os alunos a desenvolverem competências que lhes 

permitam apreender as várias temporalidades nas quais os diferentes agentes sociais 

desenvolvem ou desenvolveram suas ações, condição básica para que sejam 

identificadas semelhanças, diferenças, rupturas, continuidades, dominação e resistência 

existentes no processo histórico.  
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4 O ENSINO HÍBRIDO 

 O Blended Learning, ou Ensino Híbrido é a proposta metodológica deste artigo 

para uma aula inclusiva. Talvez o Ensino Híbrido seja uma grande tendência para essa 

geração que lida com tanta facilidade com a tecnologia. Consiste na mistura 

metodológica de recursos tradicionais presenciais e tecnológicos:  

Experimentar novas técnicas de ensino e aprendizagem, por meio do 
uso da tecnologia e de práticas integradas – presenciais e online -, 
essas novas técnicas permitem ao aluno ser protagonista do seu 
aprendizado. Também chamado de “blended learning” o método 
alterna momentos em que o aluno estuda sozinho – em geral em 
ambiente virtual – e em grupo, quando interage com seus colegas e o 
professor (BACICH, 2015, p. 24) 

 O Ensino Híbrido surgiu nos Estados Unidos16 e tem sido muito adotado na 

educação básica, pois apresenta propostas possíveis para utilizar a tecnologia na cultura 

escolar contemporânea sem deixar de lado o que já é conhecido, promovendo a inserção 

de novas técnicas integradas ao currículo. Em 2014, Lilian Bacich organizou um grupo 

experimental, através do Instituto Península e Fundação Lemann, para introduzir esses 

novos modelos de ensino no Brasil.  

 Tal modelo de ensino pode ser oferecido por modelo de rotação, ou seja, o 

professor criará diferentes espaços de ensino-aprendizagem em que os alunos divididos 

em pequenos grupos se revezarão entre as diferentes atividades propostas de acordo 

com a orientação do professor. Esses diferentes espaços de ensino-aprendizagem, ou 

estações, podem ser grupos de discussões, leituras, criação de acrósticos, mas 

necessariamente, uma atividade online, como pesquisa de vídeos ou imagens, pois dessa 

forma o aluno terá a oportunidade de buscar novas informações e fontes de 

conhecimento fora do contexto escolar tradicional. 

     Nesse modelo de ensino híbrido existem diferentes propostas de atuação: laboratório 

rotacional, sala de aula invertida, rotação individual, e a rotação por estação, 

apresentaremos cada uma.  

 Laboratório Rotacional consiste nos estudantes utilizarem o espaço da sala de 

aula e laboratórios; na Sala de Aula Invertida, o professor disponibiliza material ou 

solicita que o aluno estude em casa, no formato online, para que a sala de aula seja 

utilizada para discussões, resolução de alguma atividade, geralmente são propostos 

                                            
16 Horn, Michael B.; Staker, Heather. Blended: usando a inovação disruptiva para aprimorar a educação. 
[Tradução: Maria Cristina Gularte Monteiro; revisão técnica: Adolfo Tanzi Neto, Lilian Bacich]. Porto 
Alegre, 2015. 



25 

 

 

temas cotidianos para serem relacionados com o conteúdo da aula; a Rotação Individual 

é um modelo que cada aluno possui uma lista de proposta que deve contemplar em sua 

rotina para cumprir os temas a serem estudados, ele ficará em uma única estação; e por 

fim, a Rotação por Estações, onde alunos realizam diferentes atividades em estações, na 

sala de aula. O estudante deve passar por todas as estações ao longo da proposta.   

 A Rotação por Estações é o modelo sugerido neste artigo para uma aula de 

inclusão com alunos do fundamental II. Sugerimos que na Rotação por Estações os 

espaços propostos não sejam sequenciais, que as avaliações sejam diferentes, as 

pesquisas com problemática e as atividades equivalentes em tempo e dificuldade.  

 Compartilhamos um modelo17 de trabalho utilizado em uma capacitação de 

professores promovida pela Google Foreducation. A troca de informações e 

experiências entre profissionais especializados e professores do segmento é muito 

importante para um melhor aproveitamento e sugestões de atividades interdisciplinares. 

 Importante ressaltar que o papel que será desempenhado pelo professor e pelos 

alunos irá se modificar de acordo com as propostas de ensino adotadas, porém as aulas 

irão favorecer momentos de interação, colaboração, envolvimento com a tecnologia e 

inclusão. As estações por serem distintas, apesar de relacionadas pelo tema da aula, vai 

buscar o desenvolvimento da autonomia do aluno, estimulando o trabalho em grupo e a 

partilha do conhecimento, utilizando tecnologias digitais e despertando as habilidades 

individuais. 

 Oferecemos mais um recurso para que o professor possa ter opções de planejar 

suas aulas, unindo a tecnologia ao alcance dos estudantes, além da promoção de 

discussões atuais sobre seu papel como cidadão digital. Adaptando as necessidades, 

personalizando as ações de ensino e aprendizagem através da observação e experiência.  

 

 

 

 

 

 

                                            
17 Ver tabela na sequência didática da aula número 5.  
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5 SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 As crianças com TDAH, segundo Vieira (2007) apresentam inteligência e 

capacidade de aprendizado idêntico a de uma criança normal e são bastante criativas, 

mas é preciso lhes dar chance para se desenvolver e observar as suas deficiências.  Por 

causa da desatenção, é comum a criança não se concentrar na aula e não acompanhar a 

explicação dos professores.  

 Por esta razão, apresentamos uma sequência pedagógica em que as metodologias 

de aula, atividades e avaliações foram pensadas para incluir os alunos de TDAH. 

Algumas adaptações podem ocorrer durante as atividades e avaliação, e serão 

sinalizadas.  

 

5.1 Plano de aula I  

 

Tema da unidade 

O Tempo e as Origens do Ser Humano 

 

Tempos de aula 

3 tempos de 50’ cada (1 para explanação, 2 para atividade) 

 

Público Alvo 

6º ano do ensino fundamental II 

 

Objetivos Gerais 

Introduzir a noção de tempo cronológico e tempo histórico. 

 

Demonstrar a história como uma ciência sempre em mudança a partir das descobertas 
de novas fontes e uso da tecnologia. 

 

Apresentar o criacionismo e a teoria do evolucionismo, sobre o surgimento do ser 
humano. 
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Objetivos específicos 

Construir com os alunos a noção de tempo e suas dimensões: duração, sucessão e 
simultaneidade. 

  

Trabalhar o conceito de seleção natural, fóssil e os modos de vida dos primeiros 
hominídeos. 

 

Desconstruir ideias sobre a pré-história como o convívio entre homem e dinossauro e 
que o homem surgiu através do macaco. 

 

 

Conceitos/Noções 

Tempo cronológico, tempo histórico, criacionismo, evolucionismo, seleção natural, 
fóssil, hominídeos. 

 

Estratégia/ Metodologia 

No primeiro momento será exibido slide para explanação dos assuntos: 

Tempo, questionaremos a termo pré-história, e ratificaremos que os cortes de datas 
presentes no tempo histórico são estabelecidos por historiadores específicos, ou seja, 
não são determinantes; 

Criacionismo e evolucionismo, além da apresentação do conceitos, lembraremos que 
não são as únicas explicações para o surgimento do homem, há os mitos ameríndios, 
africanos, assim como europeus e asiáticos; 

Primeiros hominídeos; 

Os primeiros povoadores da Terra. 

 

Slide 1 
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Slide 2 

 

 

Slide 3 

 

 

Slide 4 
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Questionamentos serão feitos para estimular a participação dos alunos e desconstruir 
algumas ideias sobre a pré-história, como convívio entre homens e dinossauro e origem 
do homem através do macaco. 

 

A professora de biologia será convidada para tirar dúvidas ou esclarecer alguma dúvida 
sobre o evolucionismo através do aplicativo Hangouts. A intenção é estimular o uso do 
aplicativo que já está instalado em telefones como sistema operacional Android, uma 
vídeo chamada se a professora não puder estar presente na escola no tempo de aula de 
História.   

 

 

 

Recursos 

Quadro; livro didático História Sociedade e Cidadania. Boulos Júnior, Alfredo; 
computador; wifi. 

 

Atividades 

Os alunos farão exercícios do livro para fixação dos conceitos.  

 

Logo depois serão entregues duas fontes: uma reportagem sobre descoberta 
arqueológica, e outros dois textos sobre defesa do criacionismo e evolucionismo. Os 
alunos deverão relacionar os conceitos e informações da sala de aula com os textos 
entregues. Perguntas serão feitas para auxiliar a atividade.  

1. Identifique  na reportagem os itens descobertos no sítio arqueológico em questão.  
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2. Em sua opinião, qual a importância dos relatos arqueológicos para o ofício do 
historiador na reconstrução do passado? 

3. Retire dos textos entregues um trecho que caracterize o criacionismo. Em seguida 
faça o mesmo, em relação ao evolucionismo. 

4. Diferencie criacionismo e evolucionismo.  

 

Avaliação 

Qualitativa a fim de mesurar o conhecimento da aula acerca dos conceitos e perceber se 
é possível uma posição crítica dele sobre os fatos. 

Consistirá na avaliação do comprometimento na resolução das atividades propostas e da 
participação na correção dos exercícios.  

 

Alunos com TDAH 

Aos alunos com TDAH farão os mesmos exercícios propostos, mas o texto estará 
reduzido e as perguntas serão adaptadas conforme a necessidade de cada aluno. Com 
intuito de verificar a compreensão dos conceitos trabalhados em sala de aula.  
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5.2 Plano de aula II 

 

Tema da unidade  

Pré-História (Paleolítico) 

 

Tempos de aula 

3 tempos de 50’ cada (1 para explanação, 2 para atividade) 

 

Público alvo 

6º ano do ensino fundamental II 

 

Objetivos gerais 

Fazer o aluno se reconhecer como sujeito histórico e agente de transformação no 
ambiente que vive. Se identificando e aprendendo com os hábitos humanos de outro 
tempo e espaço  

Objetivos específicos 

Conhecer características dos humanos em um período com poucos recursos; 

Identificar um comportamento nômade; 

 

Conceitos/Noções 

Paleolítico, pré-história, nômade.  

 

Estratégia/Metodologia 

No primeiro momento será exibido slide para explanação dos assuntos: 

Modo de vida no paleolítico – caçadores e coletores, domínio do fogo. 
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Slide 5 

 

Slide 6 

 

 

 

Os alunos irão assistir a um vídeo no Youtube e serão estimulados anotarem o que mais 
chamou atenção.  
Vídeo “Período Paleolítico (#1 Períodos da História)” disponível no link: 
https://www.youtube.com/watch?v=_hcVkw-36mU  
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Todo o material utilizado ficará disponível na plataforma Classroom para consulta em 
qualquer momento, o professor pode fazer interferências. Todos os aplicativos estão 
disponíveis na internet sem custo, para utilizar Classroom é necessário obter um 
endereço de email de cada aluno. 

 

 

 

Recursos 

Quadro; livro didático História Sociedade e Cidadania. Boulos Júnior, Alfredo; 
computador; wifi. 
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Atividades 

Quando os alunos estiverem em sala de aula será proposta uma roda de debate sobre o 
vídeo para retirarmos dúvidas e fazermos alguns exercícios de caracterização do período 
paleolítico. 

1. Quais ferramentas eram confeccionadas? 

2. Quais materiais eram usados para a confecção dessas ferramentas? 

3. Quais alimentos eram consumidos? 

4. Como era o estilo de vida dos seres humanos?  

Cada aluno irá produzir um material expositivo, cartaz em tamanho A4 com imagem e 
um parágrafo, para a turma, a fim de compartilhar o conhecimento adquirido. 

Avaliação 

Qualitativa a fim de mesurar o conhecimento da aula acerca dos conceitos e perceber se 
é possível uma posição crítica dele sobre os fatos. 

Perceber em todos os momentos de produção e participação na execução das tarefas se o 
aluno associa as imagens, vídeo às informações que já possui ou foi adquirido em sala, 
estimulando a competência do aluno na produção, leitura e interpretação de textos e 
imagens. 
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5.3 Plano de aula III 

 

Tema da unidade 

Pré-História (Neolítico) 

 

Tempos de aula 

3 tempos de 50’ cada (1 para explanação, 2 para atividade) 

 

Público alvo 

6º ano do ensino fundamental II 

 

Objetivos gerais 

Comparar o modo de vida dos seres humanos do paleolítico com os, do neolítico, 
evidenciando a importância do domínio do fogo e do desenvolvimento da agricultura e 
do pastoreio.  

 

Objetivos específicos 

Compreender a noção de metalurgia e a importância dos metais e seus usos. 

 

Trabalhar a passagem da vida nômade para a sedentária, destacando as atividades 
praticadas nas aldeias. 

 

Valorizar o elemento água na fixação do homem em algumas regiões. 

 

Reconhecer as pinturas rupestres e sua importância para atualidade, como fonte 
histórica. 

  

Conceitos/Noções 

Neolítico, metalurgia, pastoreio e agricultura, sedentarização, divisão do trabalho, 
pintura rupestre, patrimônio. 
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Estratégias/ Metodologias 

Exibição de slide para explanação dos seguintes assuntos: 

Agricultores e pastores; 

Especialização do trabalho e comércio; 

A Idade dos Metais; 

Pinturas Rupestres. 

 

Slide 7 
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Slide 8 

 

 

 

 

Slide 9 
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Slide 10 

 

Usaremos o aplicativo Art & Culture da Google para termos acesso ao acervo de 
museus e assim demonstrar utensílios e pinturas rupestres do período neolítico. 
Estimulando os alunos a perguntarem sobre o porquê os homens fizeram aquelas 
pinturas, para que serviam os instrumentos vistos.  

 

 

 

Todo o material utilizado ficará disponível na plataforma Classroom para consulta em 
qualquer momento, o professor pode fazer interferências. 
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Recursos 

Quadro; livro didático História Sociedade e Cidadania. Boulos Júnior, Alfredo; 
computador; wifi; giz de cera; papel pedra. 

 

Atividades 

Alunos farão exercícios de fixação do livro referente aos conceitos da aula. 

 

Em seguida, haverá uma oficina de pintura rupestre com a utilização de giz de cera nas 
cores preta e vermelha no papel pedra. E faremos uma pesquisa sobre as pinturas 
rupestres e faremos um debate sobre patrimônio e preservação. 

 

Avaliação 

Qualitativa a fim de mesurar o conhecimento da aula acerca dos conceitos e perceber se 
é possível uma posição crítica dele sobre os fatos. 

Será proposta uma autoavaliação do aluno para desenvolver a autonomia e a autocrítica. 
O aluno será conduzido a refletir se o trabalho realizado foi interessante; se os 
conhecimentos adquiridos foram úteis para a realização do trabalho; e de que modo 
auxiliou para a realização do debate. 
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5.4 Plano de aula IV 

 

Tema da unidade 

Pré-História no Brasil 

 

Tempos de aula 

3 tempos de 50’ cada (1 para explanação, 2 para atividade) 

 

Público alvo 

6º ano do fundamental II 

 

Objetivos gerais 

Conhecer as principais hipóteses sobre os caminhos percorridos pelos primeiros 
povoadores da América. 

 

Despertar o senso de preservação do patrimônio nacional. 

 

Objetivos específicos 

Trabalhar a noção de sítio arqueológico. 

 

Conhecer estudos de arqueólogos brasileiros, como Niède Guidon. 

 

Conhecer os sambaquis da orla brasileira da região sul, patrimônio cultural nacional. 

 

Conceitos/Noções 

Sítios arqueológicos, sambaquis, arqueologia, patrimônio cultural nacional. 

 

Estratégias/ Metodologias 

Exibição de slide para explanação dos seguintes assuntos: 

Da África para outros continentes; 

Estudos de Niède Guidon, arqueóloga brasileira; 
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Povos do interior e do litoral, sambaquis. 

 

Slide 10 

 

 

Slide 11 

 

 

 

Utilizaremos o aplicativo Maps para vermos imagens do Museu Arqueológico de Lagoa 
Santa para complementar nossa conversa sobre povos do interior. E o mesmo aplicativo 
para “caminharmos” pela praia de Garopaba em Santa Catarina para vermos os 
sambaquis. 
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Todo o material utilizado ficará disponível na plataforma Classroom para consulta em 
qualquer momento, o professor pode fazer interferências. 

 

 

 

Recursos 

Livro História Sociedade e Cidadania. Boulos Junior, Alfredo; computador; wifi; caixa 
de areia. 
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Atividades 

Os alunos farão exercícios de fixação do livro sobre os conceitos da aula. 

 

Na sala de artes os alunos receberão caixas de areia com simulação de pequenos 
pedaços de fosseis para escavação e outra com areia e conchas para a mesma atividade. 
E faremos uma pesquisa sobre os sítios arqueológicos e faremos um debate sobre 
patrimônio e preservação. Iremos propor que os alunos diferenciem os fósseis de povos 
do interior e sambaquis.  

 

Avaliação 

Qualitativa a fim de mesurar o conhecimento da aula acerca dos conceitos e perceber se 
é possível uma posição crítica dele sobre os fatos. 

Buscaremos verificar os conhecimentos prévios do aluno e após a atividade com o 

material confeccionado, a intenção é possibilitar a eles a tomada de consciência de suas 

limitações e necessidade de superá-la. 
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5.5 Plano de aula V 

 

Tema da unidade 

Revisão 

 

Tempos de aula 

3 tempos de 50’ cada (2 para explicação atividade e 1 para considerações) 

 

Público alvo 

6º ano do fundamental II 

 

Objetivos gerais 

Revisar conceitos trabalhados durante as aulas de pré-história. 

 

Utilizar a metodologia hibrida em sala de aula. 

 

Objetivos específicos 

Despertar a partir do trabalho em grupo cooperação e respeito às ideias expostas. 

 

Estimular a criatividade individual. 

 

Conhecer novas metodologias como recursos da tecnologia. 

 

Conceitos/Noções 

Evolução, Pré-História, resgate de conceitos, pelos alunos, utilizados nas aulas 
anteriores. 

 

 

Estratégias/ Metodologias 

Rotação por estações. 
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Recursos 

Computador, wifi, folhas A4, canetas coloridas, post it. 

 

Atividades 

 

Equipe:  

Duração da aula: 50’  Número de alunos:  

Objetivo da aula Revisão 

Conteúdo(s) Pré-História 

 

Espaços 

(entende-se por espaço qualquer ambiente 
que possa ser utilizado pelo professor para 

realização de uma experiência de 
aprendizagem) 

Atividade 
Duração 

da 
estação 

Papel do aluno 

Estação 1 – Evolução 

Alunos irão 
construir um 
acróstico a partir 
da palavra 
Evolução e em 
seguida farão um 
parágrafo sobre 
o surgimento dos 
humanos na 
Terra utilizando 
as mesmas 
palavras.  

15’ 

Resgatar 
conceitos 
utilizados nas 
aulas anteriores e 
articulá-los em 
um parágrafo. 

Estação 2 - Paleolítico 

O aluno irá 
buscar uma 
imagem que 
caracterize o 
período 

15’ 

O aluno irá 
identificar 
através da fonte 
histórica visual 
características do 
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paleolítico e 
escrever uma 
legenda 
explicativa. 

período pré-
histórico 

Estação 3 - Neolítico 

Os alunos irão 
selecionar um 
vídeo no 
Youtube que 
faça referência 
ao período 
neolítico e 
indicará um 
trecho que mais 
lhe chamarem 
atenção e 
justificar o 
porquê. 

15’ 

Através de 
vídeos o aluno 
irá identificar 
através do 
discurso narrado 
e exibido o que 
mais lhe agrada e 
sinalizar o que 
desagrada. A 
referência será o 
conhecimento já 
adquirido. 
Exercitar a 
crítica. 

Estação 4 – Pré História no Brasil 

Alunos través do 
Google Maps 
irão escolher um 
sítio 
arqueológico e 
irão pesquisar 
localização, 
horário de 
funcionamento e 
situação de 
conservação. 

15’ 

Produzirão um 
cartaz em folha 
de A4 com 
divulgação do 
sítio 
arqueológico 
brasileiro e 
escreverão dicas 
de conservação 
para evitar a 
degradação 
desses espaços. 

 

 

Avaliação 

Qualitativa para que exponham os materiais produzidos e demonstrem a experiência em 
trabalhar em grupo através de propostas diferenciadas, a fim de incluir alunos com 
variadas habilidades.   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Reconhecemos as dificuldades que possamos encontrar, como falta de recursos 

necessários, computadores e rede wifi; a cultura escolar distante ou resistente às novas 

mudanças, e a falta de ferramentas tecnológicas educacionais traduzidas para o 

português, a maioria está disponível em inglês.  Segundo Adolfo Tanzi18, mesmo com 

as dificuldades impostas, não podemos desistir, pois o ensino híbrido é capaz de ir além 

da tecnologia, (...) “podemos começar a mudar os espaços dentro da sala, o papel do 

professor e incentivar a autonomia para uma aprendizagem mais personalizada do 

aluno” (...). O uso desses recursos em sala de aula não é obrigatório, mas a adequação 

ao uso desse tipo de tecnologia é primordial para que seja possível acompanhar as 

demandas e necessidades dos estudantes.   

 Tais meios não têm por finalidade substituir a presença do professor, mas 

auxiliá-lo na mediação eficiente do conhecimento, ajudando otimizar o tempo em sala 

de aula e melhorando sua qualidade no exercício profissional. 

 Um dos nossos maiores desafios como educadores é o olhar diferenciado a respeito da 

especificidade de cada aluno, o repensar sobre as práticas pedagógicas em sala de aula, 

e assumirmos nosso papel, todos da comunidade escolar, responsáveis pelas mudanças 

necessárias para vencermos os desafios de estarmos à frente de uma educação de 

inclusão.   

O principal objetivo deste artigo, ratificamos que é uma proposta 

metodológica para utilizarmos com alunos que possuem TDAH, mas inclusão é 

também integração de outros alunos que não possuem laudo. Como afirma Windyz 

Ferreira 

Inclusão não se refere somente às crianças com deficiência e sim a todas as crianças, 

jovens e adultos que sofrem qualquer tipo de exclusão educacional, seja dentro das escolas e 

sala de aula quando não encontram oportunidades para participar de todas as atividades 

escolares, quando são expulsos e suspensos, por razões muitas vezes obscuras, quando não 

tem acesso a escolarização e permanecem fora das escolas (FERREIRA, 2005, p. 45). 

Por esse motivo, destacamos que o ensino híbrido ao permitir uma 

flexibilidade em sua metodologia, alcança e atende a necessidade de vários alunos. O 

estudante nesse modelo torna-se bastante ativo no processo de aprendizagem, o 

ensino híbrido não deve ser caracterizado apenas pelo uso de tecnologias e games 

                                            
18 Bacich, Lilian; Tanzi Neto, Adolfo; Trevisani, Fernando M. Ensino Híbrido: personalização e 
tecnologia na educação. Porto Alegre, 2015. 



48 

 

 

que promovam algum tipo de aprendizado. Longe de acabar, o trabalho está só 

começando. 
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