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“São sistemas compostos por ‘nós’ e conexões 
entre eles que, nas ciências sociais, são 
representados por sujeitos sociais (indivíduos, 
grupos, organizações etc.) conectados por 
algum tipo de relação em qualquer parte do 
mundo”. 

 (MARTELETO; SILVA) 
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Redes Sociais 

• Redes Sociais podem ser entendidas como 
estruturas sociais compostas por pessoas, 
organizações e instituições, conectadas e 
que compartilham objetivos e valores 
comuns. 

 

• Nela podemos compartilhar informações e 
conhecimentos. 



Redes Sociais 

“A produção de documentos em formato digital 
e a transmissão de dados que passa pelas 
redes, acessíveis a todos os cidadãos, 
provocou uma grande revolução na 
disseminação da informação, pois permite que 
todos possam acessar uma grande quantidade 
de informação.” 

(NASCIMENTO;ARAÚJO) 



Redes Sociais 

Nas Redes Sociais é possível compartilhar os 
momentos que vivemos em tempo real, por 
meio de fotos, textos, vídeos, jogos, entre 
outros.  



Redes Sociais 

As redes mais utilizadas atualmente são: 



Twitter 

Página do “Rio 2016” (Olimpíadas de 2016) 



Youtube 

Página do “Rio 2016” (Olimpíadas de 2016) 



Instagram 

Página do “Rio 2016” (Olimpíadas de 2016) 



Google+ 

Página do “Rio 2016” (Olimpíadas de 2016) 



Facebook 

Página do “Rio 2016” (Olimpíadas de 2016) 



Vídeo 

• Trailer do filme “A rede social”:  
 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kAwIKMYN6UU 

https://www.youtube.com/watch?v=kAwIKMYN6UU
https://www.youtube.com/watch?v=kAwIKMYN6UU


Facebook 

• Fundado por Mark Zuckerberg, Eduardo 
Saverin, Dustin Moskovitz e Chris Hughes. 

 

• Lançado 4 de fevereiro de 2004, porém o 
crescimento do Facebook só veio por volta 
de 2010. 

 

• Atualmente é a maior rede social do mundo. 

 

 



Recursos do Facebook 

O Facebook oferece uma diversidade de 
recursos: 
•Compartilhar conteúdos na linha do tempo; 

•Através dos botões de reações em formato de emojis, podemos 

expressar se gostamos ou não de uma publicação; 

•No Facebook, podemos conversar com nossos amigos através do chat; 

•Oferece vários aplicativos gratuitos de jogos e quiz para diversão; 

•Interligação com outras redes sociais como Twitter e Instagram. 

 



Atividades 

• Entrar no Facebook ou criar uma conta; 

 

• Entrar no Google, procurar por uma 
imagem que represente um momento 
significativo na sua vida e compartilhar 
no Facebook. 



Atividade Fotografia 

• Dia 26/04 – Trazer máquina fotográfica 
digital, celular ou tablet. 
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  Muito Obrigado! 

 
 

 


