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PLANO DE SESSÃO PARA 

EDUCADORES/PROFESSORES/FORMADORES   

 

 

 

Nome do Módulo: Comunicação e Colaboração 

Título: Redes Sociais  

Plano de sessão 8 – Introdução às Redes Sociais  

Duração: 90 minutos 

Objetivo 

O principal objetivo deste plano de sessão é uma introdução ao 
mundo das redes sociais. 
 

Grupo Alvo 
Alunos (Adultos /Seniores) 

 

Instalações/Equipamento  

 Sala de Aula 

 Acesso à Internet 

 Projetor 

 Quadro (branco) 
 

Ferramentas/Materiais  
 

 

 
 
 

 
Tarefas Principais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Tarefa 1: Introdução às redes sociais   
 
1.1 Inicie a aula com a visualização do video  
https://www.youtube.com/watch?v=N_ 
DNskmUUU4&ab_channel=FutureWorkplace  (3 mins) 
 
1.2 Perguntas para debate do vídeo (15 mins) 

 O que são as redes sociais 

 Como funcionam  

 Qual a sua importância nas sociedades modernas  

 Vantagens das redes sociais  
  

2. Tarefa 2: Plataformas mais comuns nas redes sociais  
 

https://www.youtube.com/watch?v=N_DNskmUUU4&ab_channel=FutureWorkplace
https://www.youtube.com/watch?v=N_DNskmUUU4&ab_channel=FutureWorkplace
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2.1 Inície a aula com a visualização do video 
https://www.youtube.com/watch?v= 
ihnUg0_eS8Q&ab_channel=CaptainGizmo (5 mins) 
 
2.2 Perguntas para debate do vídeo (15 mins) 

 A evolução das plataformas nas redes sociais  

 As plataformas mais comuns nas redes sociais 
 
       3. Tarefa 3: Aprendizagem online  
 
3.1 Os formadores podem utilizar a ferramenta online 
https://learningapps.org/ para validar os conhecimentos dos alunos 
nas redes sociais (15 mins)  
 
       4. Tarefa 4: currículo de formação do DIGITALISE ME sobre o 
tema das redes sociais 
 
4.1 Os formadores devem explicar aos alunos em que plataformas das 
redes sociais se concentrarão nesta formação: (25 mins) 

 Facebook 

 YouTube 
 

5. Tarefa 5: Terminar (10 mins) 
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