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RESUMO  

Sabemos que Metodologias Ativas são as diferentes prá
em sala de aula que busca 
jornada educativa com maior responsabilidade na construção do próprio saber em 
instituições de ensino, superando a ideia de aulas e
assim, buscamos aplicar a metodologia Ensino Hibrido 
Ciências da Natureza com o objetivo de fazer com que o estudante, torna
sujeito do seu próprio aprendizado, at
utilizando do professor para mediar e orientar os caminhos a serem percorridos para 
alcançar seus objetivos e conhecimentos. Embasamos na Base Nacional Comum Curricular 
ao focar na competência geral Pensamento c
específica Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da 
Natureza, ..., e na habilidade EF08CI07 
plantas e animais em relação aos m
aconteceram em dois momentos distintos: 
acessar a plataforma sala de aula
disponíveis e fazer a leitura do artigo sobre as
o formulário diagnostico, assistir os vídeos sobre as quatro técnicas reprodutivas e produzir 
um vídeo praticando uma das técnicas apresentadas, mostrando e explicando o processo de 
desenvolvimento. Em seguida 
preconceitos que tiveram sobre a temática estudada no artigo e na visualização dos vídeos. 
Puderam ainda fazer a apresentação dos vídeos por eles produzidos praticando uma das 
técnicas reprodutivas. Enriqu
técnicas na realidade e a importância delas para os agricultores. Na 
OFFLINE realizadas na sala de aula da escola, presencialmente, os estudantes puderam 
                                                                
1 Professor na Escola Estadual Ramon Sanches Marques 
Serra – MT, ecologiacdo@gmail.com.
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Sabemos que Metodologias Ativas são as diferentes práticas utilizadas pelos professores 
em sala de aula que busca fazer do estudante protagonista, participando ativamente de sua 

com maior responsabilidade na construção do próprio saber em 
superando a ideia de aulas expositivas e com pouca interação

assim, buscamos aplicar a metodologia Ensino Hibrido - Sala de Aula Invertida nas aulas de 
Ciências da Natureza com o objetivo de fazer com que o estudante, torna
sujeito do seu próprio aprendizado, atuando como ser protagonista nesse processo e 
utilizando do professor para mediar e orientar os caminhos a serem percorridos para 
alcançar seus objetivos e conhecimentos. Embasamos na Base Nacional Comum Curricular 
ao focar na competência geral Pensamento científico, crítico e criativo, na competência 
específica Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da 
Natureza, ..., e na habilidade EF08CI07 – Comparar diferentes processos reprodutivos em 
plantas e animais em relação aos mecanismos adaptativos e evolutivos. As aulas 
aconteceram em dois momentos distintos: MODALIDADE ONLINE onde o estudante pode 
acessar a plataforma sala de aula em casa por meio de uma das tecnologias digitais 

e fazer a leitura do artigo sobre as técnicas reprodutiva das plantas e responder 
o formulário diagnostico, assistir os vídeos sobre as quatro técnicas reprodutivas e produzir 
um vídeo praticando uma das técnicas apresentadas, mostrando e explicando o processo de 
desenvolvimento. Em seguida por meio da Videoconferência puderam socializar os 
preconceitos que tiveram sobre a temática estudada no artigo e na visualização dos vídeos. 
Puderam ainda fazer a apresentação dos vídeos por eles produzidos praticando uma das 
técnicas reprodutivas. Enriquecendo a videoconferência com debate sobre a aplicação das 
técnicas na realidade e a importância delas para os agricultores. Na 

realizadas na sala de aula da escola, presencialmente, os estudantes puderam 
                         

Professor na Escola Estadual Ramon Sanches Marques – Escola Plena, SEDUC/MT, Tangara da 
MT, ecologiacdo@gmail.com. 
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em grupos de quatro componentes elaborar uma tabela que aparecesse as informações: 
técnica reprodutiva, processo de execução da técnica, representação de uma espécie onde 
aplica a técnica, importância social, econômica e botânica dessa técnica, em círculo, 
socializaram com a turma. Foi proposto que individualmente o estudante resolvesse as 
atividades complementares do livro didático que era observar as imagens e explicar sobre a 
técnica reprodutiva presente. Como trabalho de campo foi sugerido ao estudante trazer par
a escola a muda produzida por ele, na qual usaram uma das técnicas de reprodução. E 
mediante autorização da gestão da escola, o estudante plantou sua muda no pátio da 
escola. E para finalizar, o estudante entregou ao professor o vídeo e o portfólio de su
produções, bem como a certidão de nascimento/surgimento da planta na qual aplicou a 
técnica reprodutiva. Como nos diz Perrenoud (2000), a pedagogia deve centrar
aprendente e no seu percurso de aprendizagem. Deve
às características de cada criança, respeitando a individualidade de cada ser humano. 
Encontramos na metodologia ativa Ensino Hibrido 
que além de propiciar o protagonismo do estudante, personaliza sua aprendizagem.
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ram com a turma. Foi proposto que individualmente o estudante resolvesse as 
atividades complementares do livro didático que era observar as imagens e explicar sobre a 
técnica reprodutiva presente. Como trabalho de campo foi sugerido ao estudante trazer par
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aprendente e no seu percurso de aprendizagem. Deve-se, desse modo, adequar o ensino 

características de cada criança, respeitando a individualidade de cada ser humano. 
Encontramos na metodologia ativa Ensino Hibrido – sala de aula invertida essa pedagogia 
que além de propiciar o protagonismo do estudante, personaliza sua aprendizagem.
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