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O que é colaboração?

Segundo o dicionário Aurélio, colaborar é :
Ato ou efeito de colaborar; concurso,
ajuda, auxílio: trabalhar em colaboração.



Colaboração na Web 
• A colaboração online é uma forma de

construção de conteúdos em grupos de pessoas
trabalhando independentemente em um
mesmo projeto.

• Estes projetos

acontecem em rede

utilizando softwares

específicos.



Wikipédia

• A Wikipédia é um projeto de enciclopédia
coletiva universal e multilíngue (desenvolvida
em vários idiomas) estabelecido na Internet
sob o princípio Wiki.

• Tem como finalidade fornecer um conteúdo
reutilizável livre, objetivo e verificável, que
todos possam editar e melhorar.



Enciclopédia  Impressa

Enciclopédia Digital

https://www.wikipedia.org/ 



Wikipédia 

• O projeto Wikipédia foi iniciado em 15 de janeiro
de 2001, por Jimmy Wales e Larry Sanger na
versão em língua inglesa, e tornou-se a maior e
mais popular obra de referência geral na
Internet.

• Em apenas um ano, já possuía quase 10 mil
artigos.

• Atualmente consta 891.614 artigos na versão em
português.



Pagina inicial com artigos em destaque 





Publicar na Wikipédia
• Todos podem publicar conteúdo on-line 

desde que sigam as regras básicas 
estabelecidas pela comunidade e que as 
informações sejam confiáveis.

• Existem páginas de ajuda que explicam 
como criar um artigo, editar um artigo ou 
inserir uma imagem.



Interface Wikipedia

Busca

Texto



Atividade

Buscar na Wikipédia o local onde pretende
viajar, e identificar os seguintes pontos:

- Principais pontos turísticos do local

- Qual atividade econômica

- Feriados e datas comemorativas

- Tipo da moeda e idioma

- Comida típica.
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