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Redes Sociais

“Rede Social é uma estrutura social composta 
por pessoas ou organizações, conectadas por 
um ou vários tipos de relações, que 
compartilham valores e objetivos comuns”

(WIKIPÉDIA, 2017)



O que é mensagem instantânea? 

As mensagens instantâneas permite o envio e o 
recebimento de mensagens de texto e voz,   
envio de documentos, GIFs (animações), 
chamadas de vídeos e voz. Assim podemos 
compartilhar com nossos amigos e familiares, 
momentos especiais e engraçados.

Que incrível, vou sempre ficar conectada com 
meus amigos e familiares!!! 

Vou apresentar alguns aplicativos que podemos 
usar...

MENSAGENS INSTANTÂNEAS 
Bia

Caetano

Bia

Caetano



Tipos Redes Sociais

● Relacionamentos;
● Fotos;
● Emprego;
● Livros;
● Vídeos;
● Música;
● Receitas;



FACEBOOK  
“Fundado em 2004, por  Eduardo Saverin, 
Dustin Moskovitz,  Chris Hughes e atual 
proprietário  Mark Zuckerberg.  Foi criado 
para comunicação interna dos estudantes da 
universidade Harvard. A missão do Facebook 
é dar às pessoas o poder de compartilhar 
informações e fazer do mundo um lugar mais 
aberto e conectado.”

(FACEBOOK BRASIL)



FACEBOOK  



FACEBOOK MESSENGER  



WHATSAPP  MESSENGER 

WhatsApp é um aplicativo multiplataforma 
de mensagens instantâneas, chamadas 
de voz  e vídeo para smartphones. Criado 
em 2009 por Brian Acton e Jan Koum. 
Em 2014, foi adquirido pelo Facebook. 

(WIKIPÉDIA, 2017)



WHATSAPP  



Atividade
• Escolher quatro imagens da cidade 

que você vai viajar;
• Salvar em uma pasta com seu nome 

na área de trabalho; 
• Escolher algumas imagens e fazer uma 

montagem no : 
https://www.montagemfotos.com.br/

• Compartilhar no Facebook do 
Internautis Marília

https://www.montagemfotos.com.br/
https://www.montagemfotos.com.br/
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