
Aguarde a próxima dica! Até mais!

Olá professor,

As redes sociais podem ser uma grande 
aliada ao processo de ensino aprendiza-
gem, principalmente para atividades não 
presenciais ou atividades extraclasse.

Vamos conhecer o Grupo Fechado do 
Facebook para atividadescom sua turma?

Quer entender como funciona?
Confira as dicas e saiba também as melhores práticas.

Agora que você já conhece o Grupo Fechado,
mãos a massa. Vamos inovar?

Depois de criar o grupo, é possível carregar uma foto da capa e 
adicionar uma descrição para personalizá-lo.
Com seu grupo criado, você pode postar textos, vídeos, link e 
outros materiais.

Para criar um grupo:

O                 é uma opção para atividades não presencial.

O Facebook oferece diferentes ajustes de 
privacidade em grupos da rede social. Você 
pode criar um grupo público, fechado ou 
secreto. O primeiro (público) é aberto, todos 
podem ver os posts. O segundo (fechado) e o 
terceiro (secreto) são grupos exclusivos. 

Entretanto, escolher um deles define o que 
outros usuários do Facebook podem visualizar, 
mesmo sem participar, como o nome dos 
membros ou do grupo e a possibilidade de 
encontrá-lo nas buscas da rede social. 
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busca visualizar

No grupo fechado qualquer usuário pode encontrar o grupo e pedir para participar ou 
ser adicionado por um dos membros. O conteúdo do grupo, porém, é oculto e só os 
membros podem ver e fazer posts, comentários, curtir e demais ações. 

Para utilizar essa ferramenta basta você ter um perfil no Facebook. Sugerimos a 
criação de um perfil específico para essa atividade, até mesmo para não misturar 
com seu perfil particular.

pessoal

profissional

2. Digite o nome do grupo, 
adicione membros e escolha a 
opção de privacidade dele.

3. Clique em Criar.1. Clique em Criar no canto 
superior direito do Facebook 
e selecione Grupo.
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