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Introdução: 

Em uma conversa informal, uma de minhas amigas, que aqui preservo a 

identidade , me perguntou como ela poderia fazer para marcar pessoas
1
 em fotos no site 

de relacionamentos Facebook, percebi que apesar de ela ter me perguntando através do 

próprio site, usando a ferramenta bate-papo ela não sabia operar todas as ferramentas do 

mesmo, então decidi que este seria um bom conteúdo para trabalhar no âmbito da 

disciplina “Metodologia do ensino de português: a alfabetização” com o conceito 

estudado de “novos letramentos”, visando o exercício efetivo e competente de práticas 

de letramento (SOARES, 2002), neste caso na linguagem virtual. 

Ambiente da aprendizagem: 

Totalmente virtual, através do bate-papo do Facebook. 

Relação com o educando: 

A educanda é uma amiga de longa data, com a qual tenho grande intimidade. Ela 

é médica veterinária recém-formada, trabalha em três clínicas veterinárias, inclusive em 

plantões noturnos, e faz pós-graduação aos finais de semana, ou seja, as redes sociais e a 

internet são sua principal fonte de laser, já que não lhe sobra muito tempo para outras 

fontes de laser, como passear, por exemplo. Creio que este ‘plano de aula’ lhe será 

bastante útil para tornar sua rotina mais leve e descontraída nas redes sociais. Também 

pretendo aplicar a mesma aula a uma amiga e colega de trabalho, pedagoga recém-

formada que também utiliza muito as redes sociais. 

Conteúdo a ser ensinado: 

                                                 
1
 Trata-se de uma ferramenta disponível no site Facebook chamada “marcar foto” em que é possível 

identificar pessoas em fotos publicadas no site, desde que também sejam usuários do site. 
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Utilização da opção “marcar foto” no perfil do site de relacionamentos 

Facebook. 

O que é Facebook? 

O Facebook trata-se de um site de relacionamentos ou rede social, muito 

conhecido no Brasil e em vários países, fundado em 04/02/2004
2
 e hoje conta com mais 

de 900 milhões de pessoas conectadas
3
, conforme consta em sua página de anúncios. 

Este site é gratuito para os usuários que criam contas no site – também chamadas de 

páginas ou perfis - com informações pessoais e interagem com os outros usuários, é 

possível compartilhar informações, fotos, vídeos, participar de grupos de discussão 

direcionados, jogos e aplicativos diversos; além de conversar via mensagem de texto em 

tempo real com quem estiver on-line. 

Tempo da aprendizagem: 

Pretendo aplicar este conteúdo no dia 17/09/2012, a partir das 16h. Estimo que 

serão necessários 60 min. de aula, para cada educanda, porém este tempo será maior ou 

menor conforme a familiaridade que as educandas apresentarem com relação ao site em 

questão, o Facebook. 

Objetivos gerais da aula: 

Aperfeiçoar o uso de ferramentas disponíveis no site de relacionamentos 

Facebook, tornando a navegação mais interativa e descontraída. 

Objetivos específicos: 

Dominar a ferramenta “marcar foto” no Facebook. 

Material pedagógico: 

Computador com acesso a internet. Fotos digitalizadas e armazenadas no próprio 

computador ou em dispositivo móvel compatível com o computador a ser usado (pen 

drive, CDR, aparelho celular com saída USB ou cartão de memória, etc). 

Descrição da aula: 

                                                 
2
https://www.Facebook.com/Facebook, consultado em 05/09/2012. 

3
https://www.Facebook.com/business/overview, consultado em 05/09/2012 

https://www.facebook.com/facebook
https://www.facebook.com/business/overview
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a) Primeiro é necessário que ambos (educador e educando) estejam conectados ao 

Facebook, para isso é necessário acessar o site: www.Facebook.com e digitar e-mail ou 

telefone e senha cadastrados previamente, nos campos indicados com a seta na Figura 1. 

Obs. 1: Caso o educando não seja cadastrado no Facebook, basta preencher 

gratuitamente os campos indicados com a seta na Figura 2, sendo “Nome”; 

“Sobrenome”; “Seu e-mail”; “Insira o e-mail novamente”; “Nova senha”; “Eu sou” 

selecionar gênero masculino ou feminino e “Aniversário” inserir data de nascimento; 

em seguida clicar no botão verde “Cadastre-se”. 

Obs. 2: Para abrir uma conta no Facebook é necessário ter e-mail de qualquer provedor. 

 

Figura 1 

 

Figura 2 

http://www.facebook.com/


4 

 

 

 

b) Após conectar-se no Facebook, você visualizará no centro da página o “feed de 

notícias”, que funciona como uma lista onde você verifica as mais recentes atualizações 

das pessoas que estão adicionadas em seu perfil. Caso você tenha acabado de se 

cadastrar o “feed de notícias” estará em branco. Na parte superior do “feed de notícias” 

há três ícones: “Status”; “Foto / vídeo” e “Perguntar”. Selecione “Foto / vídeo”, 

conforme Figura 3. 

 

Figura 3 

 

c) Em seguida clique no botão “Escolher arquivo” para selecionar um arquivo de 

imagem ou vídeo no seu computador. Caso o arquivo desejado esteja arquivado em 

dispositivo móvel, será necessário que este já esteja plugado no computador. Neste caso 

escolheremos a foto de uma pessoa. 

d) Ao escolher a imagem, basta clicar sobre ela e estará selecionada, em seguida 

clique no botão azul “Publicar”. A imagem aparecerá no seu “feed de notícias”. 

e) Clique sobre a imagem e ela se ampliará. Note que se o cursor do mouse estiver 

sobre a imagem, em seu rodapé à direita aparecerão algumas opções de intervenção 

sobre a imagem, sendo a primeira “Marcar foto”, clique neste item e digite o nome da 

pessoa que queira identificar, conforme Figura 4. 

Obs.: só é possível identificar pessoas que tenham conta no Facebook. 

f) Após identificar a pessoa conforme desejado, basta clicar em “Finalizar 

Marcação”, também no rodapé da imagem e aguardar que a pessoa identificada 

confirme a marcação que você fez, quando esta confirmar a marcação passa a aparecer 

na foto. 
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Avaliação da aula: 

Observar se a linguagem utilizada esta de acordo com o nível de conhecimento que o 

aluno tem sobre este tema, se esta ou não familiarizado com o ambiente virtual do 

Facebook. Pretendo controlar o ritmo do ensinamento conforme feedback, perguntando 

se estou indo muito rápido ou pulando etapas necessárias para completa compreensão. 

Também terei retorno sobre minha atuação medindo o tempo gasto na realização da 

tarefa, que poderá mostrar se a compreensão do conteúdo foi adequada ou prejudicada 

neste processo. 
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