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Estamos cada dia mais 

conectados. Lemos as notícias de 

manhã em nossos celulares. 

Trabalhamos à distância durante 

a semana, respondendo e-mails e 

fazendo videochamadas. Nas 

horas livres, assistimos filmes e 

séries por serviços de streaming 

– às vezes, acompanhados de um 

jantar que pedimos pelo celular. 

Hoje em dia, um simples 

aplicativo de entrega pode conter 

o menu de mais da metade dos 

restaurantes da cidade! 

 

Mas, acima de tudo, a internet 

tornou muito fácil a comunicação com amigos e familiares pelas redes sociais. Esse é o 

espaço digital em que muitas pessoas passam a maior parte do seu tempo.  

 

Você é uma dessas pessoas? Vamos descobrir isso com um questionário rápido: qual 

das coisas abaixo você fez na última semana em suas redes sociais? Marque suas 

respostas!      

 

[  ] Postar uma foto [  ] Adicionar um 
amigo 

[  ] Comentar em uma 
postagem 

[  ] Votar em uma 
enquete 

[  ] Seguir uma 
pessoa 

[  ] Curtir uma foto [  ] Excluir uma pessoa 
das suas redes 

[  ] Outro: 
______________ 

 

  
Em duplas, dê detalhes sobre as coisas que você fez!  

Exemplos:  Hoje eu comentei em uma postagem de minha amiga. Ela foi para uma festa 

de aniversário e eu perguntei quem era o aniversariante. 

 Excluí um tio de minhas redes ontem à noite. Nunca fomos próximos! Acho 

que não precisamos adicionar as pessoas só porque elas são membros da 

família. 

  

Pensando em todas as suas respostas, discuta com sua dupla:  

 Quantas horas do seu dia você passa em redes sociais? Você as usa apenas para 

passar o tempo ou com outros propósitos? 

 Você considera sua relação com as redes sociais saudável? Quais critérios uma 

pessoa pode usar para saber se sua relação com as redes sociais é saudável ou 

não? 

 

Use o espaço abaixo para anotações: 
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Você vai ver agora três postagens 

diferentes em uma rede social. 

Responda as perguntas com base 

nelas: 

 Qual postagem se parece mais com 

as que você posta em seu perfil 

pessoal? Qual tipo de postagem te 

interessa mais?  

 Qual é o propósito de cada 

postagem? 

 Na sua opinião, há limites para o 

que podemos ou não postar nas 

redes? Quais são? 

  

Anotações 

Sugestões: você consegue identificar nas postagens os verbos 

irregulares no passado? E as palavras relacionadas a redes sociais? 
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Agora que discutimos os tipos de postagem possíveis, vamos descobrir mais sobre o uso 

das redes sociais de nosso grupo. Como as pessoas se comportam nesse meio? Que 

problemas já enfrentaram? Que histórias peculiares elas têm para contar? 

Faça algumas perguntas aos seus colegas até preencher a tabela! Não tem problema se 

você não encontrar pessoas para todas as situações: você pode escrever sobre situações 

parecidas!  

 

Encontre alguém que... Nome Mais detalhes 

teve sua conta hackeada em 
um site importante 
 
 

Roberta Teve problemas com postagens estranhas 
em seu Facebook, mas recuperou sua 
conta em algumas horas.   

seguiu um influenciador 
digital recentemente 

  

apagou uma publicação 
depois de postar 

  

deletou sua conta em uma 
rede social 

  

fez um amigo muito próximo 
pela internet 
 
 

  

leu uma mensagem 
inspiradora recentemente 

  

soube de uma grande notícia 
pelas redes sociais  

  

fez uma postagem polêmica 
 
 
 

  

não quis criar uma conta em 
uma rede social que surgiu 
recentemente 

  

saiu de um grupo de 
conversa  
 
 

  

 
Quais foram as melhores histórias que você ouviu? O que você pode dizer sobre o uso 

de redes sociais na sua turma com base nesses relatos? 
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Este exercício é voltado para alunos de nível intermediário e explora vocabulário sobre 

a vida online nas redes sociais, além da oportunidade de uma discussão crítica sobre 

seu uso e impacto. 

Página 1: Os alunos não devem encontrar grandes dificuldades no texto inicial, 

primariamente escrito no tempo presente. Já no questionário, em que palavras novas 

podem surgir, todos os verbos são regulares. Recomendamos ao professor explorar ao 

máximo esse exercício com perguntas em diferentes tempos verbais para checar ou 

revisar o conhecimento dos alunos sobre essas conjugações. Para o momento de 

discussão, os alunos podem ser divididos em duplas ou grupos menores para começar a 

refletir sobre o uso das redes sociais, que serão mais explorados na página seguinte.  

Página 2: As postagens de exemplo são uma oportunidade para inserir uma discussão 

crítica sobre o tipo de conteúdo pessoal que encontramos nas redes.  

Postagem 1 (leosouzasou): Tenha certeza de que os alunos entendem 

expressões como “dar trabalho” e vocabulário específico, como “chave” e “casa 

própria”. Sugerimos ainda explorar a parte cultural da expressão “foco, força e 

fé”, além do otimismo e compartilhamento de conquistas que aparecem com 

frequência nas redes, buscando pela opinião que os alunos possuem sobre esse 

tipo de postagem.  

Postagem 2 (paremosumsegundo): É possível explorar o vocabulário 

político (“negligência”, “justiça”, “tragédia”, “evitar”), o uso da cor preta para 

indicar o luto e, em termos mais amplos, o uso das redes sociais como espaço de 

manifestação. Não há indicação específica sobre qual é o evento que causou a 

manifestação política da postagem. Portanto, uma proposta de discussão, se o 

contexto possibilitar, é questionar aos alunos que tipo de situação pode ter 

suscitado uma postagem assim, ou se eles mesmos usam suas redes de forma 

politizada. Aos que não usam, explorar os motivos pelos quais não o fazem 

também pode ser uma discussão muito produtiva.  

Postagem 3 (tabatabatata): O mais importante aqui talvez seja identificar a 

ironia da postagem, que se revela ao final com o sorriso “:)”. Além do 

vocabulário específico (“surpresa”, “jantar”, “jogos de tabuleiro”), as expressões 

linguísticas informais podem ser exploradas: “pra caramba” e “vlw” = “valeu”, 

expressão informal para dizer “obrigado”. O uso dos verbos “chamar” (convidar) 

e “separar” (selecionar, escolher) também pode ser um tópico a ser explorado. 

Nesse ponto, recomendamos discutir o tom ultrapessoal da mensagem, de 

desabafo, e o que os alunos acham sobre ele.  

Nota: todas as publicações são fictícias e foram feitas com propósitos 

unicamente pedagógicos utilizando nomes de contas inexistentes até o 

momento de elaboração do exercício.  

Todas as postagens utilizam principalmente verbos irregulares no 

pretérito perfeito. É um tópico que pode ser trabalhado gramaticalmente ou 

realçado durante a prática de conversação a depender do contexto e das necessidades 

detectadas pelo professor. 

Página 3: Exercício amplamente conhecido de “encontre alguém que...”. Além do 

vocabulário específico e mais expressões no passado, ele pode servir como uma 

conclusão para a aula e uma discussão sobre como a turma utiliza as redes sociais, 
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notando padrões e distinções no comportamento das pessoas e as possíveis razões para 

eles.  
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