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Tópicos de interesse: Redes sociais, Facebook, Literatura Brasileira,  

Machado de Assis. 

 

 

Descrição: A proposta da oficina é fazer uso de recursos do computador 

e da Internet como a Rede Social Facebook, os softwares CMapTools, Msn do 

Facebook e Google Docs por professores de Literatura Brasileira, alvo da 

trabalho, a fim de que possam utilizá-los como ferramentas que 

venhamcontribuir com a eficácia de seu fazer docente. 

 

Carga-horária: 8h 

 

Público-alvo: Professores de Literatura ou da mesma área de estudo. 

 

Objetivos: 

Desenvolver um processo de capacitação com professores de Literatura, 

a fim de discutir como a Rede Social Facebook pode auxiliar no processo de 

ensino e de aprendizagem nas aulas de Literatura Brasileira; 

Demonstrar que a Rede Social Facebook abrange grande parte das 

atividades sociais, culturais e de lazer dos estudantes, portanto, a escola, 



enquanto Instituição principal no desenvolvimento do educando, pode estar 

preparada para fazer sua utilização como espaço de ensino e aprendizagem; 

Conhecer e usar softwares que podem ser agregados ao Facebook, a 

fim de que as atividades propostas na Oficina possam ter mais significado e 

utilidade aos professores; 

Reconhecer Machado de Assis como um dos principais autores do 

Realismo no Brasil através de atividades interativas no Facebook. 

Infraestrutura necessária: laboratório com computadores e Internet, 

instalação do software CmapTools, navegador Google Crome, uma caixa de 

som, um projetor multimídia. 

 

Observações: 

- No máximo, 25 alunos; 

- Os participantes poderão ter conta na rede social Facebook, ou mesmo 

realizar cadastro na oficina; 

- Os participantes deverão levar câmera digital ou dispositivo móvel que 

disponha de câmera e cabos para baixar as imagens que serão produzidas 

durante o trabalho. 

 




