
 

 

           

 REDES SOCIAIS 

 

As redes sociais são ferramentas de interação importantes para subsidiar 

o trabalho pedagógico. Neste momento, entendemos ser de extrema 

relevância a utilização de rede sociais como ferramenta de apoio ao 

processo ensino-aprendizagem, promovendo diálogos on-line com os 

estudantes. 

 

Entretanto, é necessário tomarmos cuidados de toda ordem, desde não 

cometer erros de ortografia até não postar fotos comprometedoras.  

 

Sugestões de como utilizar redes sociais alinhadas ao processo ensino-

aprendizagem: 

 

- MEDIAÇÃO DE GRUPOS DE ESTUDO 

Convidar os alunos de turmas/etapas/modalidades de ensino diferentes 

para participarem de grupos de estudo nas redes (separados por turma ou 

por escolas em que você, professor atua), pode ajudá-lo a diagnosticar as 

dúvidas e os assuntos de interesse dos estudantes que podem ser 

trabalhados em sala de aula, de acordo com os conteúdos curriculares já 

planejados para cada ano/série/modalidade de ensino. 

 

Os grupos no Facebook, WhatsApp ou Instagram podem ser concebidos 

como espaços de troca de informações entre professor e estudantes, vale 

destacar que cabe ao professor assegurar o papel de mediador das 

discussões propostas como também a responsabilidade de orientar os 

alunos no processo de aprendizagem. 

 

Isso não impede que os participantes do grupo não possam fazer uso do 

espaço para indicar links interessantes ou páginas de instituições que 

podem ajudar em seus estudos. 

 



 

 

           

 - DISPONIBILIZE ATIVIDADES COMPLEMENTARES PARA OS 

ALUNOS 

 

As redes sociais são bons espaços para compartilhar com os alunos 

materiais multimídia, notícias de jornais e revistas, vídeos, músicas, 

trechos de filmes ou de peças de teatro que envolvam assuntos 

trabalhados em sala, de maneira complementar: "Os alunos passam 

muitas horas nas redes sociais, por isso, é mais fácil eles pararem para 

ver conteúdos compartilhados pelo professor no ambiente virtual", Spiess 

(2011). 

 

Esses recursos de apoio podem ser disponibilizados para os alunos nos 

grupos ou nos perfis sociais, mas não devem estar disponíveis apenas no 

Facebook, WhatsApp ou Instagram, pois nem todos os estudantes fazem 

parte dessa ou daquela rede social.  

 

Para compartilhar materiais de apoio e exercícios sobre os conteúdos 

trabalhados em sala, é melhor utilizar espaços virtuais mais adequados, 

como a intranet da escola, o blog da turma ou do próprio professor. 
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