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O uso das redes sociais na educação

* Aproximação entre estudante e professor;

* Múltiplas linguagens;

* Conteúdo a partir de situações do cotidiano do jovem;

* Releitura de memes.



O uso das redes sociais
A pesquisa TIC Kids online 2018 realizada pelo Centro Regional de Estudos
para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação – CETIC apurou que
atualmente, as redes sociais figuram entre os aplicativos mais
acessados por 87% dos jovens entre 16 e 25 anos de idade (CETIC, 2018).

Oliveira e Brasileiro (2020) obtiveram dados semelhantes ao pesquisarem
as principais finalidades de utilização dos smartphones pelos alunos do
Ensino Médio Integrado. Na amostra pesquisada, 62,1% dos participantes
afirmou que usa prioritariamente o aparelho para acessar aplicativos de
redes sociais.



O uso das redes sociais
Segundo Choti e Behrens (2015), as redes sociais contêm
ferramentas síncronas e assíncronas de comunicação, o que as
transforma em um espaço inovador de aprendizagem,
permitindo interações, socializações e aprendizagem
colaborativa em rede, o que resulta na construção coletiva
de saberes entre os indivíduos. Permitem ainda a criação, em
meio virtual, da sociedade ideal de cada indivíduo, onde ele se
conecta apenas a quem deseja e acessa somente o conteúdo
que lhe interessa.



O uso das redes sociais
O Instagram se destaca por sua simplicidade de operação e por priorizar o
compartilhamento de fotos e vídeos, permitindo uma rápida assimilação dos
conteúdos pelos usuários.

* funcionar como um portfólio da turma para compartilhamento de todos os
projetos realizados pelos alunos; * Pode ser aplicado como portfólio de um projeto,
para documentar o seu desenvolvimento e a sua culminância em determinada(s)
disciplina(s); * usado como fonte de pesquisa no intuito de reunir informações
sobre determinado assunto, como, por exemplo, a visita a perfis de museus e artistas
plásticos. * Contribui ainda para a ampliação de conhecimentos, quando se sugere
que os alunos sigam perfis onde são abordados temas educacionais de seu
interesse, tais como a prática de alguma língua estrangeira ou relacionado a dicas de
estudo para o ENEM, por exemplo; * Também pode ser aplicado como ferramenta de
reforço extraclasse.





“Tu te tornas eternamente responsável 
por aquilo que cativas”

O pequeno príncipe.


