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ESCOLA SECUNDÁRIA COM 2º E 3º CICLOS ANSELMO DE ANDRADE 

Curso de Educação e Formação de Adultos (nível secundário) 

FICHA DE TRABALHO Nº2 

Área: Sociedade, Tecnologia e Ciência 

NÚCLEO GERADOR 5: TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Domínio de Referência 4 

• Actuar na sociedade da informação, identificando novas oportunidades de participação, bem como mecanismos de 
desigualdade, resultantes da (des)articulação entre redes tecnológicas e redes sociais. 
• Actuar tendo em conta o desenvolvimento dos modos de transmissão de informação ao longo da História, relacionando-o com a 
evolução das estruturas sociais, a ocupação do território, etc. (por exemplo, a rede de televisão, a internet, etc.). 
• Actuar em relação à evolução dos conhecimentos científicos na construção das redes (por exemplo, a estrutura celular dos 
telemóveis, o uso da base binária na internet). 

2008/2009 
 

Nome: ______________________________________________ Turma: _____ Nº: _____ 

 

Domínio de Referência 4 Estabilidade e Mudança Redes e Tecnologia 

 

TEMPO PREVISTO PARA A ACTIVIDADE: 4 módulos de 45 minutos. 

 

O QUE SÃO REDES SOCIAIS? 

 Já todos ouviram falar de redes sociais, seja na televisão, seja nos jornais mas será que todos sabem 

o que isso é realmente?  

 A Internet está a tornar-se um modo de vida e milhares de pessoas, que navegam diariamente na 

Internet, são membros de uma ou mais redes sociais. 

 Segundo o site wikipedia as redes sociais permitem criar relações entre os indivíduos que comunicam 

por computador. O que também pode ser chamado de interacção social, cujo objectivo é entrar em 

contacto com outras pessoas e proporcionar a comunicação e, portanto, utilizar laços sociais. 

 Mas e quais são as redes sociais na Internet? Resposta simples: redes sociais na Internet são as 

páginas da web que facilitam a interacção entre os membros em diversos locais. Elas existem para 

proporcionar meios diferentes e interessantes de interacção. 

 Actualmente, existem vários sites de rede social que operam mundialmente. As mais conhecidas são 

o HI5, o Facebook. 

Texto adaptado de texto originalmente consultado em http://informacaonaweb.wordpress.com/2008/06/25/o-que-sao-redes-sociais/ 

 

REDES SOCIAIS DA NET PODEM PREJUDICAR A SAÚDE 

 A utilização excessiva da Internet, nomeadamente o espaço dedicado às redes sociais, pode ser 

prejudicial para o desenvolvimento individual e social porque reduz o contacto com o mundo exterior, 

afirma um especialista. 

 Em entrevista à BBC, o psicólogo Aric Sigman diz que sites como o Facebook e o Hi5, criados para 

enriquecer a vida social na rede, continuam a manter as pessoas afastadas. O problema nesses sites "é a 
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falta de realidade”, afirma Sigman. Segundo o psicólogo, por mais que haja interacção social, é um mundo 

fictício e pode acabar por ter efeitos biológicos sobre o utilizador. 

 Sigman afirma ainda que existem indícios de que a falta de contacto visual poderá ter influências 

negativas a nível do desempenho mental e disfunção hormonal e arterial. Num nível mais elevado poderia 

aumentar o risco de problemas de saúde tão graves como cancro, acidentes vasculares cerebrais, doenças 

cardiovasculares e demência. 

 "As redes sociais são a área que mais cresceu na Internet quanto à sua procura, particularmente por 

jovens" disse o psicólogo. 

 O especialista acredita que os "sites das redes sociais têm desempenhado um papel significativo no 

sentido de tornar as pessoas mais isoladas e individuais". Alega ainda que a utilização de meios electrónicos 

compromete as habilidades sociais e a capacidade de leitura da linguagem corporal. 

 Recentemente, foi publicado um estudo onde se demonstra que o número de horas de interacção 

cara-a-cara diminuiu drasticamente desde 1987, e com a utilização das novas tecnologias, essa descida 

acentuou-se. 

Texto consultado em http://jn.sapo.pt/PaginaInicial/Tecnologia/Interior.aspx?content_id=1149727 

 

O HI5 

 O hi5 é a segunda expressão mais procurada pelos internautas portugueses e o site a que dedicam 

mais tempo. Não é de estranhar, portanto, que pais e professores se mostrem curiosos e preocupados em 

relação à forma como os adolescentes o usam. Para «familiarizar os adultos com esta rede realidade e 

ajudá-los a a promover, junto de jovens pré-adolescentes e adolescentes, a utilização em segurança de 

redes sociais como o hi5», Tito de Morais, Fundador do Projecto MiudosSegurosNa.Net vai realizar uma série 

de workshops «hi5ParaPais». 

 «Para muitos mais, o Hi5 é o lobo mau», disse o responsável da iniciativa, que considera que «é 

importante que os pais saibam o que é o Hi5, para que serve. Que o utilizem e tenham conta. O objectivo 

não é policiarem o que os filhos fazem, mas terem noção dos perigos e poderem alertá-los». 

 Nas várias sessões de esclarecimento que realiza em escolas e através dos pais inscritos no site, Tito 

de Morais vai tendo noção dos receios dos adultos e das histórias que correm mal com a utilização da 

Internet. «Os pais e professores mostram-se preocupados com a forma como os jovens se expõem. Quer as 

fotos ousadas que publicam, quer as informações que divulgam», explicou. «Os jovens não estão tão cientes 

dos riscos como os adultos e muitas vezes nem estão preparados para lidar com as consequências, e muitas 

vezes são brutais. Temos que ter em conta que há muitas pessoas que não são bem intencionadas». 

OS PERIGOS 

 «Recordo-me de um caso de um perfil falso de uma adolescente que foi criado no Hi5. Usaram as 

fotos dela e colocaram o número de telemóvel. Ela ficou muito abalada. Tinha medo que os amigos 

pensassem que ela era assim», contou o responsável. 

 Outro dos perigos é que «do HI5 rapidamente se passa para o Messenger, para o telemóvel e para os 

contactos presenciais, e não sabemos quem está do outro lado», explicou. 
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 Tito de Morais recorda que há mecanismos de privacidade nessas redes, mas muitas vezes os jovens, 

sobretudo os mais novos, não os sabem usar. «É importante que os pais saibam o que podem fazer para se 

proteger e ensinem aos filhos», disse. 

Texto consultado em http://diario.iol.pt/tecnologia/hi5-tecnologia-google-jogos-criancas-youtube/972598-4069.html 

 

IKEA recruta em redes sociais 

 O grupo prevê criar até 2015 mais de 4.500 postos de trabalho directos. 

 A IKEA Portugal vai recorrer às redes sociais para encontrar colaboradores para a loja em Loures, 

que tem a abertura prevista para 2010. A empresa já arrancou com o seu processo de recrutamento e prevê 

integrar ao todo 480 trabalhadores. 

 «Pela primeira vez, a IKEA recorre ao mundo virtual para recrutar colaboradores, desta feita através 

das redes sociais profissionais LinkedIn, thestartracker, e ainda, o site empregosonline.pt», salienta em 

comunicado. 

 O processo vai decorrer até ao próximo dia 9 de Abril. Estes novos postos de trabalho vêm reforçar 

os já criados pelo grupo e que rondam os mil (provenientes da loja de Alfragide e de Matosinhos). Até 2015, 

a empresa prevê criar mais de 4.500 empregos directos. 

Texto consultado em http://www.agenciafinanceira.iol.pt/noticia.php?id=1048422 

 

Questões 

 

(1) Defina, por palavras suas e de modo sucinto, o que entende por redes sociais na 

Internet? 

 

(2) Costuma utilizar redes sociais? Quais? Por que motivo o faz? 

 

(3) Indique quais são as principais vantagens e desvantagens das redes sociais.  

 

 

  

BOM TRABALHO! 


