100 maneiras de usar o Facebook em sala de aula
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Há inúmeras maneiras de usar a rede social mais popular do mundo em sala. Veja 100 dicas
para que suas aulas fiquem mais dinâmicas e conquistem seus alunos
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Faça um intercâmbio online com alunos de outros países ou regiões, compartilhe atividades e
experiências
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O Facebook é a maior rede social do mundo: atualmente, conta com mais de 900 milhões
usuários. Mesmo que você não tenha um perfil nela, deve perceber a popularidade em
conversas com seus alunos e colegas. Os jovens inserem a internet em todas as áreas de sua
vida, e costumam utilizar a rede inclusive para buscar conteúdos educacionais e ferramentas
de aprendizado. Com o tempo, o Facebook tem aberto cada vez mais portas para que as
escolas e professores possam usá-lo para melhorar a educação e, principalmente, a
comunicação com seus alunos.
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Aproveite 100 dicas e use o Facebook em sala de aula:
Facebook em sala de aula: dicas para utilizar os recursos do Facebook

o
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1- Peça informações: Ao invés de utilizar a Wikipédia, procure por especialistas que tenham
perfil na rede e possam ajudar você. Além disso, você pode se comunicar com os pais de seus
alunos, especialmente quando forem menores, e pedir ou fornecer informações sobre eles.
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2- Veja vídeos-aula: Diversas universidades de vários países diferentes disponibilizam vídeos
de aulas ou palestras em suas páginas online.
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3- Museus: Indique páginas de museus, galerias de arte e exibições para que seus alunos
possam enriquecer ainda mais o uso do Facebook e entrem em contato com diferentes
conteúdos educacionais.
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4- Contato pessoal: os estudantes podem entrar em contato com parentes distantes para fazer
pesquisas genealógicas ou com personalidades locais para discutir matérias tratadas em sala
de aula.
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5- Falar com autoridades: Políticos, governantes e outras instituições também podem ser
contatadas pelos alunos para despertar a participação política e o ensino de valores de
cidadania e democracia.
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6- Jogos Educacionais: Muitos dos jogos disponíveis no Facebook são educacionais. Você pode
estabelecer metas e fazer um campeonato interno entre os alunos.
7- Pesquisas: É comum que os professores solicitem entrevistas ou pesquisas com o público
aos estudantes. Você pode levar essa pesquisa para a rede social e aumentar ainda mais o
alcance da investigação.
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8- Aplicativos: O Facebook disponibiliza várias ferramentas que você pode adotar para
aumentar a dinâmica em sala de aula.
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Facebook em sala de aula: dicas para projetos e tarefas

9- Desafios: Como em uma classe, você pode participar de desafios, competições e gincanas
feitas por instituições educacionais e outras companhias.
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10- Livros: peça para que os alunos compartilhem no Facebook suas opiniões e análises sobre
os livros que você pediu para lerem.
11- Consiga apoio: Se sua escola está passando por uma restrição de recursos você pode
divulgar as causas no Facebook e procurar por recursos e apoios, seja financeiro ou não.
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12- Nota extra: Organize uma pequena gincana com os alunos e passe atividades relâmpago
pela rede social para que eles realizem dentro de um prazo limitado. Além disso, você pode
postar atividades extras, sem que haja limitação de tempo ou gincana.
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13- Notícias: Se você for professor de geografia, por exemplo, e estiver tratando de
geopolítica, pode pedir aos alunos que reúnam as principais matérias sobre o tema e
compartilhem em suas páginas para gerar discussões e debates. As mais comentadas poderão
virar assunto em sala de aula para maior desenvolvimento.
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14- Documentar: Em aulas de biologia onde os alunos estudam o desenvolvimento das
plantas, você pode montar um projeto de documentação desse projeto. A cada dia, ou uma
vez por semana, o aluno conta sobre sua plantinha e como ela está se desenvolvendo.
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15- Habilidades: use o Facebook para ensinar habilidades como fazer contatos e colaborações.
16- Fazer aplicativos: alunos de ciências da computação ou informática mais avançada podem
desenvolver aplicativos para a escola dentro da rede social.
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17- Criar conteúdos: No Facebook, é muito fácil criar e compartilhar conteúdos. Peça aos seus
alunos que desvendem essas ferramentas e as utilizem para aplicar as matérias aprendidas em
aula.
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18- Causas: a rede social possibilita a criação de grupos para defender causas. Estimule seus
alunos para que se reúnam e façam um movimento, projeto, etc. Eles podem procurar por
problemas nas áreas em que vivem ou ao redor da escola.
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19- Brainstorm: os estudantes podem usar a página da escola ou o grupo da sala para ter
ideias e fazer reuniões online de brainstorm.
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20- Diários: os alunos podem postar anotações de seus diários online e dividi-los com a classe
e seus amigos.
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21- Caça ao tesouro: desenvolva uma gincana com a sala. Faça um caça ao tesouro online e
divida a turma em grupos.
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22- Clube do livro: fomente a leitura por meio da criação de clubes do livro online.
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23- Etiqueta online: dê dicas e instruções sobre como se comportar online, segurança na
internet, como evitar fraudes e golpes, como funciona a polícia em crimes cibernéticos e como
denunciar possíveis abusos e outros crimes online.
24- Galeria online: os alunos podem reunir diversos conteúdos, artísticos ou não, e
desempenhar o papel de curadores a partir de determinado tópico.
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25- Exercícios: em épocas de prova, você pode postar exercícios e atividades para que os
alunos pratiquem os conteúdos que serão cobrados.
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26- Perfis falsos: em aulas de história, por exemplo, você pode pedir que os alunos criem
perfis falsos de personagens históricos, como Napoleão Bonaparte.
27- Resumos: ao pedir a leitura de livros ou textos mais extensos, solicite aos alunos que
postem online resumos sobre as obras ou críticas e análises.
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28- Notícias da escola: peça aos alunos que sirvam como fontes de notícias e postem na
página da escola ou da sala quais são os próximos eventos ou provas. Você pode separar uma
pessoa específica para essa função.
Facebook em sala de aula: dicas de compartilhamento
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29- Transfira o blog: se sua sala possui um blog, transfira-o completa ou parcialmente para o
Facebook. Dessa forma, os alunos poderão compartilhar os conteúdos de maneira mais
interativa e prática.
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30- Envolva os pais: Não são apenas os estudantes que podem se envolver nos projetos.
Compartilhe as iniciativas com os pais e responsáveis dos alunos, reforçando ainda mais a
relação e responsabilidade dos pais com a educação dos filhos.
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31- Dia do bichinho: Para descomplicar uma situação presencial, você pode fazer o “Dia do
bichinho de estimação” online. Peça aos alunos que enviem fotos de seus animais e algumas
informações, com histórias curiosas sobre eles.
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32-Vídeos: você pode armazenar vídeos de aulas, palestras ou outros conteúdos relevantes
para criar uma videoteca virtual acessível para os alunos e pais.
33- Álbuns de fotos: Quando houver passeios ao zoológico ou outros locais, você pode criar
álbuns com as fotos da excursão e compartilhar com os estudantes.
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34- Vocabulário: Você ou toda a sala (organize um cronograma primeiramente) podem postar
palavras diferentes ou difíceis com as definições para aprimorar o vocabulário da turma.
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35- Gráficos: peça aos pais e/ou alunos que compartilhem informações sobre seus hábitos e
características pessoais ou preferências. A partir disso, você pode criar gráficos informativos
que servem de apoio para as aulas.
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36- Perguntas: O Facebook disponibiliza a ferramenta de perguntas, que pode ser muito útil,
tanto para os alunos quanto para os professores. Você pode criar enigmas ou deixar o
aplicativo disponível para que os alunos tirem dúvidas online.
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37- Outros arquivos: você pode armazenar fontes, links úteis, apresentações em PowerPoint
no grupo da sala ou na página da escola.
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38- Conteúdo educacional: conteúdos que estão sendo tratados na sala podem ser
enriquecidos com outras informações online, como vídeos-aula, etc.
Facebook em sala de aula: dicas de colaboração e discussão
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39- Feedback: se você tem ideias para atividades ou tarefas diferentes e gostaria de saber a
opinião dos alunos, peça que eles compartilhem online.
40- Escrita colaborativa: Você pode montar uma atividade de escrita colaborativa onde cada
aluno faz parte do texto. O resultado pode ser um pequeno livro ou apostila.
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41- Canal: para públicos maiores, você pode organizar uma fórum de discussão em tempo
real, enquanto os conteúdos são transmitidos em sala ou depois.
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42- Idiomas: conecte seus estudantes com pessoas de todo mundo. Se você é professora de
inglês ou espanhol e possui amigos do exterior que falam essas línguas, organize bate papos
para que os estudantes possam praticar os idiomas.
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43- Participação: para alunos que são mais tímidos ou não gostar de falar em público, você
pode organizar atividades de participação online, onde eles se sintam mais a vontade para
interagir.
44- Grupos de estudo: os alunos podem montar grupos online das equipes de trabalho ou de
estudo para se organizarem mais facilmente.
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45- Opinião: você irá fazer uma sessão de cinema ou alguma outra atividade e possui várias
opções de escolha de filme? Peça aos alunos que escolham em uma pesquisa online.
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46- Estudantes formados: procure os perfis de alunos que já estão formados para que
compartilhem suas experiências acadêmicas e profissionais com os alunos.
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47- Notas: nessa ferramenta, os alunos podem compartilhar os trabalhos ou textos e receber a
opinião dos colegas e dos professores.
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48- Mundo: faça um intercâmbio online com alunos de outros países ou regiões, compartilhe
atividades e experiências.
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49- Outros professores: discuta essas ideias em grupos de professores, seja da mesma escola
ou área de ensino.
50- Ajuda na lição: os estudantes podem ajudar uns aos outros por meio dos grupos de
Facebook, com a sua supervisão para evitar plágios ou outros erros.
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51- Palestras: encontre especialistas ou outros palestrantes para que tragam conteúdos
relevantes para a sala de aula, seja online ou presencialmente.
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Facebook em sala de aula: dicas de organização
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52- Eventos: deixe os alunos informados e disponibilize um calendário online.
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53- Grupos: se você é professor de diversas classes, organize essas turmas em grupos
diferentes.

de

54- Aniversários: Use o Facebook como lembrete de aniversários, feriados e outras
comemorações.
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55- Relacionamento: em salas maiores pode ser mais difícil se relacionar com cada estudante
em particular. Você pode aproveitar o ambiente online para conhecer melhor seus alunos.
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56- Mantenha-s atualizado: Seus e-mails podem ser ignorados, mas você pode manter o
controle de quem leu seus recados pedindo aos alunos de “curtam” aquilo que você postar.

A

ut
iliz

57- Reconhecimento: quando uma classe ou aluno alcança alguma meta ou resultado
relevantes você pode dar reconhecimento e motivação online para que todos se sintam
considerados.
58- Recados: Ao invés de distribuir recados e autorizações em papel, disponibilize-os online e
peça aos pais que imprimam em casa, garantindo maior retorno.
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59- Debates: Se você não tem tempo suficiente para continuar um debate em aula, leve-o
para o grupo da sala online e continue a discutir as ideias.
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60- Avisos urgentes: caso ocorra algum imprevisto, você pode comunicá-lo para pais e alunos,
tanto na página da escola quanto no grupo da sala.
61- Fique de olho: Alunos que não entregam a lição por que ficaram sem internet podem ser
avaliados de acordo com o histórico no Facebook.
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62- Mapa: em aulas de geografia, peça aos alunos que compartilhem fotos, informações e
mapas de seus locais preferidos.

63- Pais: os pais podem manter-se conectados para saber o que acontece em aula e quais são
as próximas provas ou projetos.
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64- Provas: pergunte aos alunos como eles acham que foram nas provas e quais suas opiniões
sobre as questões levantadas nos testes.
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65- Atualizações: Durante trabalhos ou projetos, você pode se manter atualizado sobre o
desempenho dos alunos, perguntando como eles estão e quais são as principais dificuldades
encontradas.
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66- Participação em aula: Aumente a interação e permita que os alunos façam observações,
comentários e perguntas online durante a aula.
67- Carreira: conecte os alunos com pessoas especializadas em treinamento profissional e de
carreira e com outros profissionais das áreas que eles desejam seguir depois da escola.
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68- Recursos: Use a página no Facebook para levantar recursos para passeios ou outros
projetos.
69- Páginas para os pais: é uma excelente oportunidade de conectar pais e professores de
maneira prática e eficiente, sem burocracias.
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70- Interesses: Encontre quais são as novas tendências e interesses dos alunos e procure
inseri-los em classe para aumentar o envolvimento.
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71- Concursos: envolva os alunos em concursos que coloquem em prática os conteúdos
aprendidos na aula. Você pode permitir que estudantes de outras turmas ou de fora da escola
também participem.
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72- Lembretes: alunos ausentes podem ser lembrados das aulas e atividades para que não
percam notas.
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73- Assuntos: preste atenção nas conversas e debates online (não apenas da sala, mas em
geral) por que estes botem gerar assuntos para discussão em sala de aula.
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74- Prazos: Mesmo disponibilizando calendários você pode lembrar os alunos com recados
sobre as próximas entregas.
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75- Livros: Marque livros para download que os alunos podem utilizar para leitura
complementar ou obrigatória.
76- Instruções: deixe instruções para trabalhos disponíveis online para consulta.
77- Celebre: quando determinados projetos forem finalizados, você pode celebrar o
desempenho da sala ou determinado grupo ou pessoa
Facebook em sala de aula: dicas de aplicativos e grupos

80- Booktag: Compartilhe livros e peça que os alunos comentem nesse aplicativo.
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79- CiteMe: os alunos podem usar esse aplicativo para fazer citações de maneira adequada.

is.

78- Cursos: esse aplicativo permite a administração de cursos no Facebook.
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81- Universidades: as universidades possuem páginas online que facilitam o acesso de futuros
estudantes e informações.
82- Calendar: esse é o aplicativo que permite a criação de calendários online.

83- Knighthood: Esse jogo promove a prática da leitura de maneira divertida e dinâmica.

s

84- Mathematical Formulas: os professores de matemática podem passar esses recursos para
os alunos estudarem fórmulas e soluções.
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85- Sebos: procure por grupos de sebos ou outras lojas para que os alunos possam adquirir
materiais mais baratos.
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86- Webinairia: capture vídeos para sua aula.

87- JSTOR Search: artigos e conteúdos acadêmicos podem ser procurados nesse aplicativo.
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88- Homework Help: esse aplicativo oferece ajuda para alunos em suas lições de casa. Por ser
em inglês, pode ser usado nas tarefas de inglês.
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89- Word of the Day: use essa ferramenta como fontes para encontrar palavras ou dias
históricos e compartilhar com os alunos.
90- Zoho Online Office: Compartilhe e armazene documentos nesse aplicativo.
91- Notely: Muito bom para fins educacionais, ele é usado para organizar documentos e notas.
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92- Language Exchange: ajuda seus alunos a se conectarem com línguas estrangeiras e
praticarem.

ar
tig

93- Typing Test: aplicativo que ajuda os estudantes a desenvolver suas habilidades de
digitação.
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94- Quiz Monster: essa ferramenta ajudar você a montar questionários online.
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95- Grupos de estudo: esse aplicativo foi desenvolvido para criar o ambiente perfeito para
grupos de estudo.
96- Notecentric: encoraje os alunos a fazer e compartilhar anotações usando esse aplicativo.
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97- Slideshare: compartilhe apresentações, documentos, fotos e outros conteúdos por meio
dessa ferramenta.
98- WorldCat: Essa ferramenta permite que você faça pesquisas, partilhe fontes e mais.
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99- Hey Math! Challenge: Esse aplicativo ajuda os alunos a entender conceitos de matemática
mais complexos.
100- Flashcardlet: Com essa ferramenta você criar seus próprios cartões de estudos para que
os alunos usem na hora dos estudos.
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Fonte: Universa [Portal]. Disponível em:
<http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2012/05/25/936671/100maneiras-usar-facebook-em-sala-aula.html>. Acesso em: 25 maio 2012.

