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APRESENTAÇÃO

O Guia Prático para Criação de Grupo de Estudo e
de Página Educativa para Professores foi pensado para
inserir os professores no ambiente virtual, fazendo com
que suas aulas se tornem mais atrativas, podendo
compartilhar conhecimentos com os alunos em qualquer
horário e de qualquer lugar.
É um guia para professores, feito pelo professor que
conhece as limitações que muitos têm ao usar a internet
e, especificamente, a rede social facebook.
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A Rede Social facebook é uma das mais utilizadas
no Brasil. Ela teve seu início dentro do ambiente
universitário de Harvard no ano de 2004. Quando foi
criada,

seu

objetivo

principal

era

compartilhar

informações acadêmicas entre os estudantes de diversos
campos universitários americanos. Devido ao seu sucesso
entre o público jovem, ela foi disponibilizada para o
público em geral já a partir de 2006.
O facebook já faz parte do cotidiano da maioria dos
alunos, fato que

favorece a sua utilização para o

aprendizado, pois o aluno fica conectado quase todos os
dias e por muitas horas por dia.
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Diferente do que se imagina, o uso do facebook na
educação pode contribuir com o trabalho dos professores,
permitindo que estes possam complementar o conteúdo
da disciplina, fora da sala de aula; além, de tirar dúvidas
dos

alunos,

disponibilizando

material

de

estudo,

solicitando e recebendo trabalhos, entre outros.
Para isso, no site do facebook é possível criar um
grupo de estudo e uma página educativa.

O grupo e a

página são recursos pedagógicos que podem facilmente
fazer parte das aulas e conquistar a atenção dos alunos,
tornando-os mais compromissados com o estudo.
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Criação de Grupo de Estudo no Facebook
Criar um grupo no facebook é - simples, mas
considerando os professores como imigrantes digitais ou
visitantes

digitais,

estes

podem

demonstrar

alguma

dificuldade por não estarem familiarizados com o seu uso.
No caso dos professores residentes digitais e nativos
digitais, tal familiarização já está consolidada e a criação
do grupo não envolve nenhum tipo de dificuldade.
É importante considerar os motivos que contribuem
para que o professor crie um grupo de estudo no
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facebook, pois são estes que favorecem a participação do
aluno e faz com que ele atue de forma colaborativa.
Imagem 1- Motivos para criar um grupo de estudo no
facebook.
Acesso
diário
Várias
horas por
dia

Tudo fica
arquivado

Diferentes
Assuntos
para
discutir

GRUPO NO
FACEBOOK

Muitas
novidades

Turma
On line

Ambiente
agradável
Entra e sai
a qualquer
momento
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A imagem 1 apresenta alguns motivos para a
criação do grupo de estudo no facebook. Como o acesso
dos

alunos

ao

grupo

é

diário,

eles

estão

sempre

conectados na internet e no facebook, tudo o que é
postado vai direto para a página principal do aluno que
acaba por acessar o grupo para saber do que se trata. Os
alunos ficam conectados por várias horas por dia, estando
disponíveis para participar do grupo fora da sala de aula.
No grupo, o aluno pode se reunir com toda a turma e com
o professor sempre que quiser. Como ele está sempre
navegando

no

facebook,

ele

considera

o

ambiente

agradável, o que favorece ainda mais a sua participação.
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O aluno pode entrar e sair quantas vezes quiser e em
qualquer momento, muito diferente do que ocorre nas
salas de aula; o grupo está sempre cheio de novidades,
pois não há mais a necessidade de esperar o outro dia de
aula para saber o que está acontecendo; as postagens e
os comentários são os mais variados, permitindo uma
diversidade de assuntos dentro do tema, favorecendo o
estudo

e

o

aprendizado

do

aluno

de

uma

forma

colaborativa e participativa; e o melhor de tudo é que
todas as postagens ficam registradas, arquivadas para
consulta a qualquer momento.
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Além disso, também há muitas vantagens em
relação a aula dentro da sala, nos moldes tradicionais. O
Quadro 1, apresenta algumas vantagens de se usar o
facebook para dar aulas, que complementam a aula
tradicional.
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Quadro 1 – A IMPORTÂNCIA DO USO DO FACEBOOK
NAS AULAS
AULA TRADICIONAL +

AULA NO FACEBOOK

Planejamento do conteúdo para o tempo

Conteúdo e complementação do conteúdo

da aula;

que não foi dado em sala de aula por falta
de tempo;

Devido ao tempo curto da aula, nem

Espaço para tirar dúvidas que surgiram na

todas as dúvidas são tiradas;

aula;

Diferentes variáveis podem interferir na

Período de 24h por dia para acesso de

duração da aula;

todo conteúdo da aula;

Diferentes interesses dos alunos durante

Local de interesse do aluno com acesso

a aula, fugindo do tema proposto e sem

diário e por muitas horas, além do contato

tempo para reposição.

com os colegas da sala.
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Para conhecer o passo a passo para criar um grupo
de estudo no facebook, basta consultar O Uso do
Facebook na Educação: Guia Prático para Criação de
Grupos

de

Estudo

e

de

Páginas

Educativas

para

Professores, que se encontra em anexo.
Criação de Página Educativa no Facebook
A criação de uma página educativa no facebook é
um pouco diferente da criação de um grupo de estudo,
mas também - simples e prático, para quem se classifica
como nativos ou residentes digitais.

Mais uma vez

considerando os professores, em sua maioria, como
10

imigrantes e visitantes digitais, tornam-se necessárias
algumas informações que auxiliem sua criação.
A criação da página exige a escolha de um tema
que se pretende abordar, no caso deste trabalho o tema é
o uso de tecnologias na educação, ou o próprio facebook
na educação; por isso, a página Educação no Face.
Na criação da página educativa, o professor precisa
pesquisar

outras

páginas

que

abordem

temas

relacionados. Além de pesquisar em jornais on line,
revistas digitais, blogs, entre outros; as informações que
pretende disponibilizar.
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A imagem 2 mostra diferentes sites que abordam o
tema da educação na internet, voltada para a formação
do professor.
Imagem 2 – Amostra de publicações sobre cursos on line
para professores. Fonte: Facebook, 2013.

.
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A imagem 3 apresenta publicações sobre TICs e
sobre um livro que orienta escolas para a educação 3.0.
Imagem 3 – Exemplos de publicações sobre TICs na
educação e na escola. Fonte: Facebook, 2013.
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O professor que criar a página precisa acompanhála de perto, pesquisando sempre para colocar novas
informações sobre o tema. Os resultados são vistos com
a quantidade de pessoas que curtem a página e que
visualizam a página; além do desempenho semanal que o
facebook envia para o e-mail do professor classificado
como administrador da página.
Aqui será apresentado o passo a passo para o
professor iniciar a criação de um grupo ou uma página, ou
os dois, no facebook; a fim de facilitar o seu trabalho e
estimular o aluno na busca do conhecimento.
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Convido você, professor, a seguir os passos e
dinamizar as suas aulas, contribuindo com o aprendizado
do seu aluno.
INÍCIO DO PASSO A PASSO
O uso do facebook é auto-explicativo, o que facilita
a criação do grupo de estudo ou da página educativa. No
entanto, o professor pode precisar de um pouco mais de
informações, devido a pouca familiaridade com o seu uso.
Neste

caso,

basta

seguir

os

passos

que

serão

apresentados:
1º passo – Cadastrar-se no facebook
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Para o professor iniciante é necessário possuir um
e-mail ativo, pois é a partir dele que se pode criar uma
conta no facebook. Com o computador ligado na internet,
deve-se ir ao site www.facebook.com, que apresentará a
tela inicial, conforme imagem 4.
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Imagem 4 – Tela inicial do site do facebook

Na tela inicial do facebook, deve-se realizar o
cadastro informando o nome, sobrenome, e-mail, senha
(não deve-se usar a mesma senha do e-mail), data de
17

nascimento, gênero e clicar em cadastre-se, conforme
imagem 5.
Imagem 5 – Campos para cadastro no facebook
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2º passo – Encontrar amigos e definir perfil e
foto
Após o correto preenchimento dos dados, ao clicar
em cadastre-se, surgirá uma tela com 3 etapas a serem
seguidas: etapa 1 – Encontre seus amigos; etapa 2 –
Informações do perfil; etapa 3 – foto do perfil; conforme
imagem 6.
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Imagem 6 – Tela com as etapas 1, 2 e 3
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Para uma completa utilização do facebook, todas as
etapas devem ser preenchidas; pois só assim os seus
alunos poderão achar o seu perfil.

3º passo – Criar o grupo

Após o preenchimento de todas as etapas, você
pode iniciar a criação do seu grupo.

Para isso você

precisa ir para a sua página inicial e localizar o link criar
grupo.
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Imagem 7 – Barra da página inicial

Na

página

inicial,

encontra-se

uma

coluna

à

esquerda, contendo diversos links que vão facilitar a
navegação no facebook; entre eles o link para criar grupo,
conforme imagem 8.
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Imagem 8 – Coluna com link para criação de grupo

Vários grupos criados.

Quantidade de postagens não
visualizadas.

Link para criar grupo.
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Existem vários grupos, que já foram criados por
outras pessoas, e que você pode participar, caso o tema
seja de seu interesse. Se o grupo for fechado, você deve
pedir

para

participar

e

esperar

a

autorização

do

administrador do grupo; mas se o grupo for aberto, a
autorização é imediata.
Para criar o grupo, basta ir até o link e clicar. Em
seguida, vai abrir uma janela para criar novo grupo;
conforme imagem 9.
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Imagem 9 – Tela para criar um novo grupo

Definir um nome para o grupo e
convidar amigos para participar.

Definir quem pode ver e
participar do grupo.

Clicar para criar o grupo.
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Sugere-se que o grupo criado seja fechado, assim
só os participantes podem ver e postar, evitando que
outras pessoas o utilizem, sem o mesmo propósito dos
seus alunos.

4º passo – Administrando o grupo

A administração do grupo se faz pelo seu criador, no
caso, você professor. É a partir dos campos da imagem
10, que o grupo ganha forma e pode começar a ser
usado.
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Imagem 10 – Campos para uso do grupo

Este grupo é
fechado.
O nome do grupo é
definido em função da
disciplina trabalhada.

Você pode publicar textos,
fotos,
vídeos,
fazer
enquetes e disponibilizar
arquivos.

Aqui ficam as informações sobre o
grupo, os eventos que vão
acontecer, as fotos e os artigos
que foram postados.

Os
alunos
que
solicitarem
a
participação, serão visualizados aqui,
aguardando sua aprovação.
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5º passo – Usar o grupo com os alunos

Com o grupo criado, o professor pode postar
imagens, vídeos, textos, links, avisos, entre outros; para
que seus alunos tomem conhecimento.
alunos

também

podem

postar,

Além disso, os

contribuindo

com

o

aprendizado coletivo, como é visto na imagem 11.
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Imagem 11 – Grupo criado e compartilhado

Estes são os
participantes
do grupo.

Aqui ficam as postagens
feitas pelos participantes
do grupo.

Número atual de
participantes do
grupo.
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Com

o

grupo

criado,

o

professor

pode

complementar as suas aulas e todos os alunos podem
participar diariamente, contribuindo para o aprendizado
colaborativo.

O próximo passo é criar a sua página

educativa.

6º passo – Criar a página
Na página inicial, na coluna á esquerda que você
utilizou para criar o grupo, existe o link curtir páginas;
conforme imagem 12.
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Imagem 12 – Coluna com link para criação de
página

Página já criada.
Link para curtir páginas.
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Ao clicar no link curtir páginas, vai abrir uma janela
que permite a criação de uma página própria; conforme
imagem 13.
Imagem 13 – Link para criar página
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Imagem 13.1 – Escolha do tipo de página
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Imagem 13.2 – Escolha da categoria da página
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Imagem 13.3 – Categoria escolhida: Educação
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Imagem 14 – Definindo a criação da página

Educação é a categoria escolhida.
Concordar
começar.

com

os

termos

e

Digite aqui o nome de sua
escolha que representará a sua
página. Neste exemplo, o nome
escolhido foi “sala do professor”.
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A partir de agora, falta pouco para que a página
fique online e você, professor, possa começar a divulgar o
tema de seu interesse. Neste caso, não é só para os seus
alunos, a página é aberta para o mundo; logo, todos
podem ver e participar.

37

Imagem 15 e 16 – Configuração da página Sala do Professor

Escrever uma pequena descrição
sobre o que a página se propõe.

Inserir uma foto na página para
que seja identificada pelo tema.

Escolher um endereço para
que
a
página
seja
localizada na web. Por
exemplo:
www.facebook.com/salad
oprofessor
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Este link oferece divulgação paga.
Sugiro que não seja usado.

Aqui você define se a
página representa uma
atividade real ou virtual.

Após tudo preenchido, você pode
salvar as informações e ter a sua
página criada.
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7º passo – Administrar a página criada
Agora

com

a

página

criada,

basta

fazer

a

manutenção, que seria postar informações sobre o tema.
Tais informações podem ser obtidas na própria internet, a
partir de pesquisas em sites de busca, de jornais, de
revistas, entre outros.

Inclusive em outras páginas já

criadas no facebook.
A imagem 17 é da página, “Educação no Face”, já
criada e disponibilizada para todos.

A página compartilha
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links sobre o uso da tecnologia, em especial o facebook,
na educação.
Imagem 17 – Página Educativa: Educação no Face

Número de pessoas que curtiram a página e
recebem as postagens no próprio perfil do facebook.
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É importante compartilhar a página com os amigos
para que estes a visitem e a curtam, assim as postagens
vão sendo compartilhadas, conquistando um público
maior.
Na imagem 18, alguns exemplos de postagens que
podem ser feitas nas páginas.
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Imagem 18 – Exemplos de postagens
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A partir daí, basta visitar a página e fazer novas
postagens, de preferência, sempre que possível.

8º passo – Compartilhar a ideia

Professor, agora que você pode se familiarizar com
o uso do facebook na educação, criando grupo de estudo
e página educativa, também pode compartilhar a ideia
com seus amigos professores, com o propósito de
acompanhar o avanço tecnológico que hoje envolve o
processo de ensino e aprendizagem.
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Como vimos, criar uma página ou um grupo é algo
tangível.
virtuais é

Porém,

a

administração

mais complicado. Exige

destes
que

ambientes
o

professor

corresponda a expectativa de seu alunado, ou seja
mantenha-se on line sempre que for possível. Agilidade
nas publicações e respostas a comentários é um fator
essencial para o sucesso deste empreendimento. Além
disso, é necessário que o professor faça um planejamento
prévio das atividades a serem desenvolvidas, mantendo a
página ou o grupo atualizado. Esta atitude é fundamental
para o incentivo à participação e compartilhamento das
informações.
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Ao professor principiante, sugerimos iniciar esta
proposta com a escolha de apenas uma turma. Isto fará
com que ele aprenda a lidar com toda dinâmica envolvida
no processo, diminuirá possíveis equívocos e facilitará seu
desenvolvimento em futuras ações.
Além disso, o professor poderá trabalhar com algum
tema específico. Podendo se utilizar da estratégia didática
de elaboração de projetos. No caso da turma ser dividida
em grupos, o professor pode escolher uma dupla de
representantes que ficariam com a responsabilidade de
postar algo sobre o tema e as demais participações do
grupo.
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Navegar por mares nunca dantes navegados é
sempre difícil. Envolve diversos enfrentamentos: o medo
do

novo,

se

deslocar

da

região

de

conforto,

o

planejamento prévio, etc. Mas só logra êxito aquele que
se

permite

arriscar.

Há

muito

a

se

descobrir

e

compartilhar, basta que você se mova nesta direção.
A rede social facebook é uma poderosa ferramenta
de interação e dinamismo que serve para incrementar
suas aulas, mas cuidado! Não permita que ela se torne
um meio diferente para manter suas aulas tradicionais.
Pelo contrário, procure utilizá-la de forma que você
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alcance o interesse do maior número de alunos que for
possível e permita-lhes o acesso ao conhecimento.

Contatos:
www.facebook.com/educacaonoface
lac.cnil@ifrj.edu.br
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