
Ferramentas da Web



Entre as ferramentas mais utilizadas pelos nativos digitais, 
estão as baseadas em redes sociais, características da web 2.0;

Podem ser sites de compartilhamento de vídeos, como o 
YouTube; redes de relacionamento, como o Orkut e o 
Facebook; enciclopédias colaborativas como a Wikipédia; 
publicação de textos em blogs, como o Blogger; simuladores 
de vida real, como o Second Life e o Club Penguin, entre 
outros, que serão descritos a seguir.





Os sites de relacionamento são redes sociais que 
con�guram-se como uma estrutura social, composta por 
diferentes pessoas e organizações que partilham interesses 
comuns e podem estar dispersas geogra�camente;

São sites como Facebook, Orkut e LinkedIn, que possibilitam 
o compartilhamento de informações, interesses e esforços 
em busca de objetivos comuns;

Com eles a comunicação com pessoas de diferentes partes do 
mundo torna-se muito mais rápida e e�caz, ganhando espaço
 em uma velocidade inigualável. 



Além disso, possibilita o encontro de pessoas, a divulgação 
de eventos e a troca de mensagens;

No entanto, quando o individuo se insere nessas redes, a 
sua privacidade poderá ser aberta a todos os usuários da 
Internet já que se tem acesso a diversas informações sobre a 
rotina, o estilo de vida e as diferentes identidades através das 
comunidades que este participa.

Os blogs, contração do termo Weblog, é um tipo de site que 
possibilita a criação e a publicação de textos;



Anteriormente chamados de diários virtuais, por apresentar
 conteúdos relativos a assuntos pessoais e de interesse de seus 
donos, sua utilização se estendeu a diversos tipos de assuntos, 
seja na divulgação de serviços prestados por empresas ou 
projetos desenvolvidos em escolas.

Sua estrutura permite atualizações rápidas a partir de pequenos 
artigos chamados posts;



Sua apresentação, em geral, é realizada de forma cronológica 
inversa, colocando os posts mais recentes acima dos mais 
antigos;

A escrita pode ser realizada apenas pelo autor do blog ou por 
contribuintes selecionados por ele;

Muitos blogs fornecem comentários ou notícias sobre um 
assunto em particular; outros funcionam mais como diários 
online;

Um blog geralmente combina texto, imagens e links para outros
 blogs, páginas da Web e mídias relacionadas a seu tema. 



Mesmo que haja divergência entre muitos autores, o microblog 
seria uma variação do blog, apresentando algumas 
características semelhantes;

No entanto, com algumas limitações quanto a quantidade de
 informação disponibilizada e a maneira com que ela trafega do 
site, apresentaria uma outra lógica (Camargo, 2008);

Essas limitações, por sua vez, não podem ser consideradas 
sinônimos de ine�ciência, tendo em vista o alcance e as
 proporções que esses posts podem tomar. 



Mundos Virtuais são ambientes simulados, cobertos por uma 
tecnologia de interface avançada entre um usuário e um sistema
 computacional;

A interação entre os usuários pode ser feita através de avatares,
 tendo por �nalidade a recriação da realidade de cada indivíduo 
através da interação que ocorre em tempo real, com o uso de 
técnicas e de equipamentos computacionais que ajudam na 
ampliação do sentimento de presença “viva” do usuário;

A sensação que os mundos virtuais passam são reações muito 
próximas do universo real, pois a interação ocorre através da
 utilizam dos avatares. 



Entre os Mundos Virtuais mais utilizados por crianças e 
adolescentes citam-se o Club Penguin e o Second Life;

O Club Penguin, por exemplo, é um jogo que permite a criação 
de avatares como pinguins coloridos que devem cuidar de seu 
iglu e podem explorar um mundo virtual coberto de neve;

Entre os repositórios mais utilizados pelas crianças e 
adolescentes estão a Wikipédia e o YouTube;



A Wikipédia é uma coleção de páginas interligadas com 
conteúdos semelhantes aos de uma Enciclopédia e que podem 
ser editados por qualquer usuário;

Está em constante expansão já que seus leitores e colaboradores
atualizam-na diariamente;

A edição e criação de textos é realizada de forma livre e coletiva, 
podendo qualquer pessoa criar ou editar os artigos ali presentes.



O é um site que permite que seus usuários carreguem e c
ompartilhem vídeos em formato digital;

Possui uma grande variedade de vídeos contendo �lmes, 
videoclipes, entrevistas, materiais caseiros, trabalhos escolares 
e trabalhos acadêmicos, tutoriais, entre outros; 

Basta a criação de um cadastro para que usuário possa fazer o
 Upload de seus vídeos e comentas os vídeos de outros usuários. 



Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) são plataformas que 
se compõem de suporte tecnológico, interface grá�ca, 
programação e de relações que são estabelecidas através dele 
(BEHAR, et al, 2004);

Esse recurso é de grande utilização na Educação a Distância (EAD)
e pode servir de suporte para aulas presencias e semipresenciais,
 na criação de um ambiente que vai além da escola, integrando 
alunos e professores;

Em geral, essas plataformas apresentam ferramentas para 
repositório de arquivos, fóruns, bate-papos, espaços para 
exercícios diversos, entre outros.
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