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RESUMO 

 
Este trabalho tem por objetivo fazer uma reflexão/proposta, sobre o tripé: avaliação, 
tecnologia e ensino híbrido, contextualizando-o com as práticas pedagógicas que estão 
presentes no trabalho do professor. Para desenvolver esta pesquisa de natureza 
bibliográfica e qualitativa, temos como eixo norteador as seguintes questões: como 
desenvolver uma avaliação no ensino híbrido que corresponda a realidade atual em 
tempos pandêmicos? Como agir diante a necessidade emergente com as habilidades dos 
professores para avaliar os alunos em situação de pandemia? Para tentar responder tais 
indagações e corroborar com trabalho do professor em tempos de pandemia, nos 
apropriamos de importantes aportes teóricos relevantes ao tema, também concepções por 
alguns participantes e resultados em pesquisas já realizadas. A análise e inferência de 
dados da pesquisa, seguimos a proposta de Bardin (2011), analisou-se diversas 
concepções de diferentes autores, buscando interpretar e refletir nos pressupostos também 
em trabalhos publicados, tais como: dissertações, teses, artigos, dentre outros, sobre 
tecnologia, avaliação e ensino híbrido. Enfim, quanto aos resultados desta pesquisa, 
vimos o quanto é desafiador para os integrantes do âmbito escolar ter que se (re)inventar 
as práticas pedagógicas, estratégias, modalidades, intenções para ensinar/avaliar/aprender 
e proporcionar uma educação de qualidade e digna, principalmente diante da realidade 
atual pandêmica no Brasil e no mundo. 

Palavras-Chave: Práticas Avaliativas. Ensino Híbrido. Aluno/Professor. Tecnologia 
 
 
INTRODUÇÃO 

 
A evolução tecnológica é algo que sempre esteve presente na vida de todos os 

seres humanos. Ela se consolida desde os primórdios até, e principalmente, os dias atuais. 

As tecnologias são, de uma maneira geral, todas as criações feitas pelo homem, para 

ampliar a sua atuação, seja no comércio, indústria, diversão, esfera educacional, e assim, 

simplificar o modo de vida. 
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Segundo uma enciclopédia virtual2, tecnologia pode ser mais amplamente definida 

como as entidades, materiais e imateriais, criadas pela aplicação do esforço mental e físico 

para obter algum valor. Nesse uso, a tecnologia se refere a ferramentas e máquinas que 

podem ser usadas para resolver problemas do mundo real. A palavra "tecnologia" também 

pode ser usada para se referir a uma coleção de técnicas. Nesse contexto, é o estado atual 

do conhecimento da humanidade de como combinar recursos para produzir produtos 

desejados, resolver problemas, atender necessidades ou satisfazer desejos; inclui métodos 

técnicos, habilidades, processos, técnicas, ferramentas e matérias-primas. 

Já o ensino híbrido, apesar deste tema ter recebido um maior destaque durante a 

pandemia do novo coronavírus, as discussões acerca das possibilidades nessa modalidade 

de ensino não são uma novidade. O termo começou a ser usado no início dos anos 2000, 

em cursos educacionais voltados para empresas, mas rapidamente se popularizou e se 

expandiu, passando a ser discutido também no âmbito do ensino superior e, 

posteriormente, no ensino básico. Atualmente, o ensino híbrido faz uso de uma grande 

quantidade de recursos e abordagens para a construção de ambientes de ensino- 

aprendizagem cada vez mais diversos. 

Para falar sobre um assunto tão importante neste momento para a educação; 

avaliar em tempos de pandemia, se faz extremamente necessário, uma vez que, a Covid 

19 trouxe grandes mudanças em todos os setores da sociedade, e na esfera educacional, 

não foi tão diferente. E assim, os educadores tiveram que (re)inventar as práticas 

pedagógicas, suas aulas passaram a ser transmitidas com o uso da tecnologia, uma das 

maneiras foi lançar mão do ensino híbrido para que a aprendizagem não parasse e o ano 

letivo seguisse nas atividades escolares. 

METODOLOGIA 
 

Para a tessitura deste artigo que o classificamos como uma pesquisa de 

modalidade qualitativa, tomamos por base a análise de conteúdo por Bardin (2011), e 

analisou-se diversas concepções de diferentes autores, buscando interpretar e refletir nos 

pressupostos também em trabalhos publicados, tais como: dissertações, teses, artigos, 

dentre outros, sobre avaliação no ensino híbrido. Segundo a autora, a pesquisa pode ser 

organizada em torno de três pilares cronológicos: 1) a pré-análise; 2) a exploração do 

material; 3) tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação” (BARDIN, 2011, p. 



 
 

 

123). Desse modo, procuramos identificar autores que realmente pudessem corroborar 

com a pesquisa, a fim de ater-se ao tema principal da problemática para tentar responder 

as indagações, proporcionando sugestões/propostas para uma assertiva conclusão dos 

questionamentos enfatizados na pesquisa. 

A interpretação dos dados deu-se na fase da descrição analítica numa correlação 

com os referenciais teóricos. Quanto à inferência, esta, se comportou no intermediário 

entre a descrição e a interpretação, o momento de deduzir de maneira lógica, considerando 

proposições já aceitas como verdadeiras, como postula (BARDIN, 2011, p. 47), “Este 

processo dedutivo ou inferencial a partir de índices ou indicadores não é raro na prática 

científica”. 

Os autores que trouxeram relevantes aportes teóricos para corroborar na 

composição e análise deste trabalho, destacaram os seguintes: BACICH (2015); 

(BARDIN) 2011; BARROS (2019); LUCKESI (2005); (MARTINS) 2016; MORAN 

(2015); HORN; STAKER (2015); RODRIGUES (2015); dentre outros. 
 

Enfim, o objetivo desse trabalho que denominamos de pesquisa bibliográfica que 

segundo Gil ((2017), é um tipo de pesquisa que se fundamenta com base em material já 

publicado em diversos meios, tais como: digital ou impressos, na qualidade de trabalhos 

para a ciência acadêmica (dissertações, artigos, teses e outros) e o conhecimento em geral, 

é trazer uma reflexão apoiado nesses moldes teóricos e na realidade da situação em que a 

educação passou, e ainda vivencia pós-março 2020, quando a pandemia se instalou no 

Brasil e no mundo. 

AVALIAÇÃO E ENSINO HÍBRIDO: UM DUO INDISSOCIÁVEL NA 

EDUCAÇÃO ATUAL 

O ensino híbrido já se encontra presente na educação no sentido de unir o melhor 

do ensino nas modalidades presencial e online. Assim, as atividades online e o uso de 

ferramentas digitais têm se mostrado cada vez mais produtivos para o desenvolvimento 

dos estudantes, proporcionando para eles o desenvolvimento de novos conhecimentos e 

habilidades que vão além dos conhecimentos de conteúdos curriculares 

A avaliação também, pode ocorrer por diversos meios digitais e potencializar o 

ensino com a aprendizagem, em tais ambientes como: fórum de discussões, chats, 

mensagens diretas e comentários. Essas informações são úteis para determinar o 
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envolvimento do estudante e o esforço para acompanhar o conteúdo estudado. Isso poderá 

ajudar tanto o professor quanto o aluno. Vale citar algumas ferramentas que podem ser 

utilizadas para auxiliar o trabalho do professor e perceber o progresso do aluno em 

conhecimento, tanto no ensino presencial ou à distância, e ainda, no ensino híbrido. 

O site SAE DIGITAL3, mostra que existem algumas ferramentas para auxiliar o 

ensino remoto: 

1- Lousa digital: é uma tela de computador de tamanho maior, proporcional a uma 

lousa tradicional, que, ao invés de utilizar o giz para escrever, é sensível ao toque. 

Dispõe de recursos de multimídia, permitindo a exibição de vídeos e fotos, acesso 

à internet, apresentação de slides e uma infinidade de ferramentas. 

2- Realidade virtual: com ferramentas e plataformas digitais é possível entrar em 

contato com diversas realidades sem sair do lugar, pela tela do computador ou 

celular, como ver o sistema solar, por exemplo, com o auxílio de óculos especiais 

que aumentem a imagem e a aproxime do aluno. 

3- Gamificação: utilização de recursos de jogos digitais para auxiliar a aprendizagem 

de forma lúdica, divertida e significativa, como jogos de perguntas e respostas 

com pontuação. 

4- Google Sala de Aula: ajuda alunos e professores a organizar as tarefas, aumentar 

a colaboração e melhorar a comunicação, com ferramentas digitais gratuitas. 

5- G Suite for Education: ferramentas digitais com diversas atividades práticas e 

dinâmicas para os alunos realizarem, com recursos de organização para os 

professores. 

6- Canva para EAD: ajuda alunos e professores com ferramentas de aprendizagem 

criativa e templates gratuitos para facilitar a aprendizagem remota. Dicas de 

design, ideias e comunidades on-line que podem ajudar a criar uma sala de aula 

virtual. 

Outro ponto relevante que o ambiente digital oferece para avaliação em tempos 

de pandemia ou não, é que, os conteúdos podem ser apresentados de uma maneira 

diferenciada e de fácil acesso, por exemplos: os tópicos de estudos prévios e, ou ainda 
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com projetos em redes sociais, por meio de áudios, vídeos, storyboards e ou ainda textos 

criativos e reflexivos. 

Para o ensino híbrido, não basta apenas a conexão na Internet por meio de 

computadores para se estabelecer uma comunicação com os alunos, é preciso ajustar o 

modelo pedagógico para o uso adequado das tecnologias. “Deve-se ter uma atenção 

redobrada para evitar o equívoco de julgar que qualquer inovação tecnológica é, 

necessariamente uma inovação pedagógica” (MILL 2010 apud MARTINS 2016, p. 23). 

Sendo assim, ao implementar as tecnologias digitais ao currículo, vai requerer uma 

reflexão acerca desse processo, como: é preciso entender o papel do aluno e do professor, 

entender o papel formativo da avaliação, a organização do espaço escolar e as 

contribuições das tecnologias digitais na personalização do ensino. 

Por esse aspecto, pode-se dizer que, a avaliação centrada nesse processo é 

característica da avaliação formativa, essencial no ensino híbrido por ser centrada no 

estudante, possibilitando que ele conquiste sua autonomia, reflita sobre sua 

aprendizagem, planejando e ajustando, junto com o professor, o percurso rumo a sua 

aprendizagem personalizada. Mas, para os dias atuais na escola, foi tomada algumas 

medidas essenciais em consequência do isolamento social e do Coronavírus. 

Em decorrência da pandemia Covid-19 na educação, o Parecer CNE/CP nº: 

9/20204, aprovado em 08.06.2020, no sentido de corresponder à possibilidade de 

atividades não presenciais, declara que: 

a realização das atividades pedagógicas não presenciais não se 
caracteriza pela mera substituição das aulas presenciais e sim pelo uso de 
práticas pedagógicas mediadas ou não por tecnologias digitais de 
informação e comunicação que possibilitem o desenvolvimento de 
objetivos de aprendizagem e habilidades previstas na BNCC, currículos 
e propostas pedagógicas passíveis de serem alcançados através destas 
práticas. Assim sendo, as atividades pedagógicas não presenciais podem 
acontecer por meios digitais (videoaulas, conteúdos organizados em 
plataformas virtuais de ensino e aprendizagem, redes sociais, correio 
eletrônico, blogs, entre outros); por meio de programas de televisão ou 
rádio; pela adoção de material didático impresso com orientações 
pedagógicas distribuído aos alunos e seus pais ou responsáveis; e pela 
orientação de leituras, projetos, pesquisas, atividades e exercícios 
indicados nos materiais didáticos. (Parecer CNE/CP nº 5/2020). 
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Esse parecer reporta que, o uso de tecnologias digitais se encontra cada vez mais 

presente no contexto educacional no que tange ao desenvolvimento de competências 

tecnológicas dos alunos e professores, fazendo uso do ensino híbrido nesse momento. 

Em se tratando do processo avaliativo para os dias atuais, este também deve 

acompanhar essa evolução, pois sendo intrínseco ao processo de ensino aprendizagem, a 

avaliação precisa também utilizar recursos tecnológicos digitais para corresponder aos 

objetivos pedagógicos pré-estabelecidos para uma aprendizagem significativa. 

Nesses termos, quando se refere aos instrumentos avaliativos que utilizem a 

tecnologia digital, o próprio Parecer CNE/CP nº 5/20205, enfatiza e: 

Sugere-se também que os sistemas de ensino desenvolvam instrumentos 
avaliativos que podem subsidiar o trabalho das escolas e dos professores, 
tanto no período de realização de atividades pedagógicas não presenciais 
como no retorno às aulas presenciais, a saber: • criar questionário de 
autoavaliação das atividades ofertadas aos estudantes no período de 
isolamento; • ofertar, por meio de salas virtuais, um espaço aos estudantes 
para verificação da aprendizagem de forma discursiva; • elaborar, após o 
retorno das aulas, uma atividade de sondagem da compreensão dos 
conteúdos abordados de forma remota; • criar, durante o período de 
atividades pedagógicas não presenciais, uma lista de exercícios que 
contemplam os conteúdos principais abordados nas atividades remotas; • 
utilizar atividades pedagógicas construídas (trilhas, materiais 
complementares etc.) como instrumentos de avaliação diagnóstica, 
mediante devolução dos estudantes, por meios virtuais ou após retorno 
das aulas; • utilizar o acesso às videoaulas como critério avaliativo de 
participação através dos indicadores gerados pelo relatório de uso; • 
elaborar uma pesquisa científica sobre um determinado tema com 
objetivos, hipóteses, metodologias, justificativa, discussão teórica e 
conclusão; • criar materiais vinculados aos conteúdos estudados: 
cartilhas, roteiros, história em quadrinhos, mapas mentais, cartazes; e • 
realizar avaliação oral individual ou em pares acerca de temas estudados 
previamente. (Parecer CNE/CP nº 5/2020). 

Diante disso, fica evidente que o entendimento do CNE em relação a inclusão de 

um processo avaliativo que contemple cada vez mais os recursos digitais, independente 

da modalidade do ensino, que possibilita aos alunos a utilização de recursos tecnológicos 

digitais para realização de atividades escolares diversas para demonstração de 

conhecimentos e resolução de problemas, sejam por meio de aplicativos móveis, 

animações, tarefas e atividades disponíveis em do (AVA) Ambientes Virtuais de 

Aprendizagens dentre outros.  



 
 

 

Segundo Bacich et al. (2015), o ensino híbrido na modalidade de metodologias 

ativas, vai favorecer o trabalho dos professores/alunos, no sentido de enriquecer cada vez 

mais a participação autônoma do aprendiz em aula ou fora dela. Mas, para Horn; Staker 

(2015), afirmam que “o ensino híbrido é o motor que pode tornar possível a aprendizagem 

centrada no estudante para alunos do mundo todo, em vez de apenas alguns privilegiados” 

(HORN; STAKER, 2015, p. 54). 

Neste aspecto, Valente (2014), defende que o uso das tecnologias digitais de 

informação e comunicação (TDICs) é extremamente importante para o campo 

educacional, e explica que esta pluralidade de termos: web-based education, online 

education, virtual classroom, distributed, e-learning, blended, ensino híbrido, existe pelo 

fato de estarmos em uma fase de transição. No Brasil, o ensino híbrido também recebe a 

denominação de bimodal, b-learning, ensino semipresencial, ou misto. Também não há 

um consenso na literatura em relação à classificação do ensino híbrido: se é uma 

modalidade, uma metodologia, um modelo ou um formato. 

Para Moran (2015), o ensino híbrido integra as atividades da sala de aula com as 

digitais, as presenciais com as virtuais. Para esse autor, “o ensinar e o aprender acontecem 

em uma interligação simbiótica, profunda e constante entre os chamados mundos físico e 

digital” (MORAN, 2015, p. 39). E, por fim, esse autor, traz uma definição para o ensino 

híbrido, dizendo: 

Híbrido significa misturado, mesclado, blended. A educação sempre foi 
misturada, híbrida, sempre combinou vários espaços, tempos, atividades, 
metodologias, públicos. Esse processo, agora, com a mobilidade e a 
conectividade, é muito mais perceptível, amplo e profundo: é um 
ecossistema mais aberto e criativo. (MORAN, 2015, p. 27). 

Nesse aspecto, Bacich, et. al. (2015), consideram essa modalidade de ensino e 
defendem que: 

Podemos considerar que esses dois ambientes de aprendizagem, a sala de 
aula tradicional e o espaço virtual, tornam-se gradativamente 
complementares. Isso ocorre porque, além do uso de variadas tecnologias 
digitais, o indivíduo interage com o grupo, intensificando a troca de 
experiências que ocorre em um ambiente físico, a escola. BACICH, et. 
al. (2015, p. 52). 

No ensino híbrido, no entanto, essas características são levadas em consideração 

e vistas como positivas, sendo estimuladas a fim de ampliar e avançar no aprendizado dos 

alunos. 
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Para efeito e tornar esta pesquisa mais concreta nos pressupostos indicados, 

traremos dados de algumas pesquisas já realizadas sobre o ensino híbrido e a avaliação 

na pandemia. No estudo, “Pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus”6 vai 

mostrar que: os 33.688 jovens participantes, de todos os estados do país, eles foram 

perguntados sobre como tem sido estudar em casa, e o percentual que concordou total ou 

parcialmente com as afirmações a seguir: 

• O lado emocional (medo, ansiedade, estresse etc.) tem atrapalhado meus 

estudos: 80% 

• Tenho dificuldade de me organizar para estudar à distância: 82% 
 

• É difícil tirar dúvidas com professores sem contato presencial: 80% 
 

• Falta um ambiente tranquilo para estudar em minha casa: 63% 
 

• O equipamento que uso para estudar (celular, computador, internet) é pouco 

adequado: 53% 

• Tem faltado tempo para eu conseguir estudar: 49% 
 

Diante esses números expostos, vimos que só corroboram para o quão desafiador 

é estudar em meio à pandemia. 

Por outro aspecto, os estudantes se sentem mais motivados a aprender, quando 

têm suas individualidades respeitadas. É o que mostra uma pesquisa conduzida pelo 

consórcio de universidades americanas Barnes and Noble7 com 1.300 estudantes 

americanos. O resultado mostra que as taxas de reprovação em ambientes com métodos 

de ensino tradicionais são 55% mais altas do que aquelas obtidas em ambientes de ensino 

ativo, híbrido e digital. 

Figura – 1 – Quadro sobre pesquisa com estudantes Americanos. 
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 in both urban and rural 

geographies. 

 

Fonte: Gen Z: Exploring Middle and High Schoolers Expectations for Higher Education. 

Access: march, 21st, 2021. 

Na propositura de enriquecer esses dados, trouxemos algumas concepções dos 

estudantes da geração “Z”8 sobre o ensino/aprendizagem híbrido ou online. Observe a 

resposta deles: 

When asked what teachers could do to make learning more fun, helpful, 
and interactive, students responded in a variety of ways. Using more 
technology, more hands-on learning and more individual attention topped 
the list. (Related by students, Getting to Know GEN Z, 2021, p.6). 

Na tradução nossa: “quando questionados sobre o que os professores podem fazer 

para tornar o aprendizado mais divertido, útil e interativo, os alunos responderam de 

várias maneiras. Usar mais tecnologia, mais aprendizagem prática e mais atenção 

individual no topo da lista”. 

 
 

Eles ainda disseram o seguinte: 
 

Across the board, students responded positively to ed tech tools, citing 
the following as being the most helpful tools. It’s not just students who 
find value in educational technology. In a recent SurveyMonkey survey 
of a few hundred parents of students in grades K-12, more than 75 percent 
indicated that educational technology has a positive influence on their 
children’s learning. The biggest benefits parents stated: it’s engaging and 
interactive, two characteristics Gen Zers themselves told us are extremely 
important. (Related by students, Getting to Know GEN Z, 2021, p.8). 

Na nossa tradução: “em geral, os alunos responderam positivamente às 

ferramentas de tecnologia educacional, citando o seguinte como sendo as ferramentas 

mais úteis. Não são apenas os alunos que encontram valor na tecnologia educacional. Em 

uma pesquisa recente da Survey Monkey com algumas centenas de pais de alunos do 

jardim ao 12º ano, mais de 75% indicaram que a tecnologia educacional tem uma 
 



 
 

 

influência positiva no aprendizado de seus filhos. Os maiores benefícios que os pais 

declararam: é envolvente e interativo, duas características que os próprios membros da 

Geração “Z” nos disseram que são extremamente importantes”. 

A pesquisa é extensa, mas nos apropriamos dessas falas dos alunos, apenas para 

aclarar as possíveis dúvidas, quanto ao uso das tecnologias para auxiliar o ensino e 

desenvolver a aprendizagem, em um momento tão desafiador para todos, e os envolvidos 

da educação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A discussão principal deste trabalho tentou responder à problemática norteadora 

que a originou nas seguintes questões problema: como desenvolver uma avaliação no 

ensino híbrido que corresponda a realidade atual em tempos pandêmicos? Como agir 

diante a necessidade emergente com as habilidades dos professores para avaliar os alunos 

em situação de pandemia? Para uma resposta mais assertiva, ficou evidente que, é preciso 

repensar no obsoleto e nas práticas avaliativas tradicionais costumeiras, tirar o foco das 

avaliações classificativas e quantitativas e apoiar-se ao novo modelo de avaliar por meio 

das tecnologias com aferição diagnosticas e qualitativas. 

Segundo Barros (2019, p. 104): “a avaliação deve ter como objetivo a qualidade 

da prática pedagógica do professor. Ela é condição necessária para a construção da 

aprendizagem bem-sucedida do aluno e não para classificar ou discriminar, mas um 

parâmetro para a prática educativa”. 

Percebeu-se que é relevante compreender que avaliação não é sinônimo de prova, 

é uma atividade que faz parte do trabalho pedagógico e do processo formativo do 

educando. Nisso, avaliação vai se tornar um processo de acompanhamento da 

aprendizagem e não um fim em si mesma, que: “permite tomar conhecimento do que se 

aprendeu e do que não se aprendeu e reorientar o educando para que supere suas 

dificuldades, na medida em que o que importa é aprender” (LUCKESI, 2005). 

Em se tratando de contribuição/proposta para refletir nas práticas avaliativas e no 

ensino híbrido, a discussão apresentou inferência e dados de outros estudos, mostrando 

que o uso contínuo das tecnologias favoreceu para grande aceitação por partes dos 

pesquisados, e trouxe possibilidades para permanecer como aliada à educação. Observou- 

se que, avaliação também, pode ocorrer por diversos meios digitais e potencializar o 



 
 

 

ensino com a aprendizagem, em ambientes tais como: fórum de discussões, chats, 

mensagens diretas e comentários e outros. 

Diante disso, ficou evidente que, o ensino híbrido na pandemia deixou de ser uma 

tendência em crescimento e se tornou uma abordagem necessária e eficiente para 

promover a inovação nesta nova realidade. Foi necessário estabelecer a personalização 

no que se refere à utilização de todas as ferramentas disponíveis de forma que facilitasse 

o processo de ensino-aprendizagem, proporcionando uma experiência incrível para os 

estudantes. Isso deixou claro que, não basta apenas a conexão na Internet por meio de 

computadores para se estabelecer uma comunicação com os alunos, é preciso ajustar o 

modelo pedagógico para o uso adequado das tecnologias. esse autor a seguir, confirma 

dizendo: “deve-se ter uma atenção redobrada para evitar o equívoco de julgar que 

qualquer inovação tecnológica é, necessariamente uma inovação pedagógica” (MILL 

2010 apud MARTINS 2016, p. 23). 

Na atualidade, estamos diante uma nova geração de alunos que compõem a 

geração “Z”, ou seja: uma classe de alunos cibernéticos ou nativos digitais, destarte, novo 

professor, novas práticas atreladas às tecnologias, se fazem necessárias, um mindset deve- 

se instaurar na educação atual. Viu-se que, o comportamento de professores por meio do 

mindset, vai se moldar justamente com a situação em que as escolas se encontram, 

motivando a criação de práticas desafiadoras para os estudantes, proporcionando a eles o 

foco no processo de sua própria aprendizagem e não no resultado. Isso remete ao processo 

avaliativo, no sentido de que professores e alunos possam perceber a avaliação. Nesse 

propósito, se faz necessário repensar os velhos hábitos desse processo e aceitar os desafios 

que estão presentes numa nova realidade, que é a presença virtual intrínseca na educação 

digital em todas as esferas educacionais atualmente. 

Enfim, o sobrevoo integral neste artigo, mostrou que a principal contribuição com 

o uso da tecnologia para o ensino, além de fazer continuar o processo educativo, influiu 

muito na mediação pedagógica entre estudantes e professores, da qual os processos 

avaliativos fazem parte. Diante disso, instaurou-se um legado para o período pós- 

pandemia, tão real, e sem volta, por exemplo: a colaboração entre os professores; 

apropriação das tecnologias digitais, as quais continuarão presentes nas suas práticas 

pedagógicas e, um novo olhar para um ensino mais flexível, híbrido, digital e 

diversificado (MORAN, 2017). Acredita-se que esse legado pós-março 2020 veio para 

permanecer no âmbito da educação em geral. 
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