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Introdução

Este guia integra as ações do projeto estratégico 

Educação para Cidadania no Parlamento, do Direcio-

namento Estratégico da Assembleia 2020. O projeto 

pretende ampliar as oportunidades de participação 

dos jovens nas atividades institucionais que pos-

suem caráter educativo. Uma das ações planejadas 

prevê a ampliação da presença desses jovens nos 

perfis que a ALMG mantém nas redes sociais. Este 

guia se apresenta como ponto de partida dessa ação.

O objetivo é orientar gestores das atividades relaciona-

das à educação para cidadania na ALMG sobre como 

colaborar para envolver o público jovem em ações ins-

titucionais com ênfase educacional, utilizando as redes 

sociais de que a ALMG participa.

Todos os servidores também podem participar dessa 

iniciativa. É preciso que todos desenvolvam a sensibili-

dade para identificar, no dia a dia do trabalho, conteú-

dos de formação que possam ser divulgados nas redes. 

Leia mais e saiba como!

Educação para cidadania nas redes sociais
Guia para publicações nos perfis da ALMG
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A organização em rede é uma experiência que está na ori-
gem da história humana. Desde sempre, o homem estabele-
ce relações em grupo conforme seus interesses, assumindo 
nelas identidades e comportamentos diversos, para se adap-
tar a múltiplas situações e contextos. A novidade, agora, é a 
possibilidade de formação dessas redes em um ambiente vir-
tual. Exemplos são o Facebook, o YouTube, o Twitter, o Orkut, 
a Wikipedia e os blogs.

Mas o que são as redes sociais da internet? São estruturas que possi-
bilitam ações como:

• contato entre público diversificado, com perfil e localiza-
ção geográfica distintos (indivíduos, empresas, institui-
ções públicas e movimentos políticos e sociais, etc.);

• formação de grupos e comunidades;

• compartilhamento de informações (textos, imagens, ví-
deos, podcasts, etc.);

• criação descentralizada e colaborativa de conteúdos nos 
mais diversos formatos.

O fenômeno das redes sociais tem transformado a forma 
de comunicação das pessoas, pelo seu grande poder de 
mobilizar e influenciar opiniões. Esse potencial chama a 
atenção não só de empresas interessadas em manter con-
tato com o seu público, mas também de organizações e 
profissionais que vislumbram nesse espaço um campo de 
atuação. Esse universo, apesar de ainda registrar índices 
preocupantes de exclusão, está em plena expansão, como 
mostram pesquisas que quantificam a população existente 
no ambiente virtual.

1 – O que são redes sociais?
                     Como elas se relacionam com o processo de educação?
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Dados coletados pela Pesquisa de Mídia Brasileira 2014 (Se-
cretaria de Comunicação Social da Presidência da República) 
indicam que o hábito de acessar a internet é mais comum na 
população mais jovem. Segundo o levantamento, 77% dos 
entrevistados com menos de 25 anos usam a internet pelo 
menos uma vez por semana.

Portanto, além de entreter, o desafio é usar o potencial que 
as redes sociais têm para o processo de ensino/aprendi-
zagem. Afinal, mesmo que migre constantemente de uma 
plataforma para outra, esse público passa boa parte de seu 
tempo na rede.

Com as possibilidades oferecidas nesses ambientes – interação on-line, 
compartilhamento de informações e produção coletiva de conheci-
mento –, muitas atividades de cunho educativo podem ser desenvol-
vidas nas redes sociais, em sala de aula e fora dela. Algumas iniciativas 
que vêm sendo usadas pelos educadores são:

• criação de grupos de estudo envolvendo alunos de salas e 
até de séries diferentes;

• propagação de conteúdos complementares em diferentes 
formatos, para auxiliar em assuntos trabalhados em sala 
de aula;

• estímulo a debates sobre temas da atualidade, vinculan-
do-os aos conteúdos de uma disciplina.

Dados: Pesquisa Netview do Ibope

Janeiro/2013 Julho/2013

55,5 milhões de usuários 
ativos da internet no Brasil

100 milhões de usuários 
ativos da internet no Brasil

46 milhões com perfil em 
redes sociais

94 milhões com perfil em 
redes sociais
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O uso das redes sociais no processo de educação é também 
uma oportunidade para discutir temas que contribuem 
para a formação cidadã dos alunos. Por exemplo, ao nego-
ciar um código de conduta para o uso das redes no pro-
cesso de ensino/aprendizagem, os professores podem pro-
mover debates sobre questões como privacidade, respeito 
às diferenças, importância do diálogo, direitos do autor e 
outros temas.

É possível, portanto, utilizar as redes sociais no processo 
de educação. Mas há muitos desafios. Quais os melhores 
conteúdos a serem trabalhados coletivamente? Em que cir-
cunstâncias ocupar esses espaços? Como conquistar o enga-
jamento dos jovens em ações educativas no ambiente das 
redes sociais?

O que isso tem a ver com a Assembleia? 

A Assembleia de Minas desenvolve várias ações presen-
ciais visando estimular a formação política da socieda-
de, por meio do programa Educação para Cidadania da 
ALMG. As ações englobam cursos, palestras e projetos, 
inclusive em ambiente virtual (ensino a distância). Muitas 
vezes, essas atividades têm como público-alvo os jovens.

Agora, o programa Educação para Cidadania enfrenta um 
desafio: garantir maior acesso do público, especialmente 
professores e estudantes, aos conteúdos produzidos no 
âmbito desses projetos e aos materiais didáticos elabo-
rados pelas equipes da ALMG para complementar e dar 
apoio a essas ações.

As redes sociais podem ser importantes aliadas nesse 
movimento, ao aumentarem a visibilidade dos conteúdos 
educativos institucionais. A Assembleia já está presente 
em algumas redes sociais e esses espaços podem ser uti-
lizados pelos projetos com essa finalidade.
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TWITTER @assembleiamg, em funcionamento desde 2011

FACEBOOK Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em 
funcionamento desde 2013

YOUTUBE Assembleia de Minas Gerais, em funcionamento 
desde 2009

ISSUU assembleia.mg, desde 2009

A presença da ALMG nas redes sociais tem como objetivo criar 
meios digitais de relacionamento e interação com o cidadão, 
na tentativa de envolvê-lo nas atividades institucionais e de 
estimular a sua participação, sempre de forma integrada com 
as ações e os objetivos da Casa. É preciso considerar que, mes-
mo sem participação ativa, a Assembleia já está presente nas 
redes, seja em menções feitas por terceiros, para elogiar ou cri-
ticar, seja pela atuação de deputados e servidores.

Cada rede social tem suas particularidades e uma forma 
adequada para divulgação de conteúdo; por isso, toda ação 
nesse meio é sempre precedida de um amplo planejamento. 
Atualmente, a ALMG está presente oficialmente, de forma 
perene, nas redes sociais mencionadas a seguir:

Em sua atuação, a Assembleia produz vários conhecimentos 
de interesse público: na discussão de um projeto de lei, no 
acompanhamento de uma política pública, em uma audiên-
cia pública sobre tema que afeta a comunidade e em outros 
eventos e situações comuns ao Parlamento.

2 – Presença da ALMG nas redes sociais

3 – Como divulgar conteúdos institucionais de educação nas redes sociais?

Rede Endereço
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Os conteúdos produzidos em projetos em discussão e even-
tos da ALMG têm linguagem e dinâmica próprias, algumas 
vezes de difícil compreensão para pessoas que não têm co-
nhecimento sobre o processo legislativo. Mas os assuntos 
dizem respeito à vida do cidadão e podem despertar o inte-
resse de toda a sociedade!

Todas as atividades que acontecem no Legislativo são divul-
gadas como materiais jornalísticos (notícias, vídeos, áudios, 
fotos) ou conteúdos do Portal da Assembleia. Nas redes so-
ciais, no entanto, esses conteúdos podem ganhar uma nova 
abordagem, de natureza educativa, que poderá contribuir 
para despertar a atenção do usuário sobre temáticas que 
afetam diretamente sua vida.

Exemplo 1

Assembleia Legislativa de Minas Gerais

Recente norma federal transferiu para herdeiros a 
concessão para exploração de serviços de táxi.
A Assembleia analisou a adaptação dessa regra 
em Minas. http//goo.gl/LdFzGH

A Assembleia de Minas discu-
tiu, nas comissões e no Plená-
rio, um projeto de lei que trata 
dos direitos de concessão de 
licença para taxista. Além da 
abordagem jornalística que 
o tema já recebeu nos veícu-
los da Casa, o conteúdo des-
se projeto e dos debates em 
torno dele foi trabalhado nas 
redes sociais com um viés que 
instiga a reflexão, despertando 

a curiosidade e o interesse dos jovens que navegam ali. O exemplo 
mostra postagem na página institucional do Facebook sobre o tema.
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Pode-se dizer o mesmo das diferentes ações do projeto Edu-
cação para Cidadania da ALMG. Muitas vezes, já existem in-
formações referenciais ou jornalísticas sobre elas no Portal 
da ALMG. Em outras, há novas informações e conhecimentos 
construídos coletivamente, no momento em que a ação é 
desenvolvida. Todas essas ações podem ganhar maior visibi-
lidade e atingir um grupo maior de pessoas, com sua propa-
gação pelas redes sociais.

Exemplo 2

Assembleia Legislativa de Minas Gerais

Informação e conhecimento para mandar bem
no Parlamento Jovem de Minas!

No início das ativi-
dades do Parlamen-
to Jovem de Minas 
2014, foram publi-
cados no Facebook 
institucional alguns 
posts visando envol-
ver e mobilizar todos os participantes (alunos, monitores e profes-
sores) nas ações do programa. O Portal tem um conjunto de cinco 
teleaulas, intitulado TV Escola – É você que faz política, que aborda 
conteúdos fundamentais para a formação cidadã do jovem e per-
mite a discussão em sala de aula, pois mostra o contexto da prá-
tica política. Uma publicação nas redes, por meio de uma imagem 
atrativa, dá visibilidade ao conteúdo – que não é necessariamente 
novo, porém é atemporal – e pode servir de estímulo para que esses 
participantes assistam aos vídeos, promovam reflexões e divulguem 
o material entre seus conhecidos.

Além da própria agenda da Assembleia Legislativa, a agenda 
política da sociedade também oferece oportunidades de atua-
ção nas redes. Assuntos como eleições, discussões nacionais ou 
regionais sobre temas de interesse da sociedade, além de deba-
tes sobre assuntos globais – como inclusão social, preconceito e 
desigualdade – podem ser tratados com abordagem educativa.
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Exemplo 3

Assembleia Legislativa de Minas Gerais 

Democracia: não dá para abrir mão.

Os gestores de projetos institucionais e de projetos de educação 
para cidadania da ALMG devem estar atentos a essas oportuni-
dades, identificando conteúdos e materiais que poderão ganhar 
visibilidade nas redes sociais.

Ao introduzir tais discussões em seu perfil nas redes sociais, de acor-
do com estratégia e planejamento adequados para cada público e 
meio, a ALMG chama atenção para o que mobiliza os cidadãos em 
seu dia a dia. A divulgação desses assuntos nas redes pode estar 
apoiada em:

• conteúdos disponíveis no Portal da Assembleia, com co-
nexão direta com o trabalho institucional;

• outros materiais institucionais disponíveis que sejam adap-
táveis a esse ambiente;

• conteúdos externos com boa abordagem sobre o tema 
tratado, desde que  estejam de acordo com os princípios 
dos Termos de Uso do Portal da ALMG.
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Todos os servidores e gestores da ALMG podem contribuir, 
seja em atividades do processo legislativo, na preparação ou 
na realização de eventos, em projetos de educação para cida-
dania ou em qualquer outra atividade em andamento na Casa.

Fique antenado!

Identifique conteúdos de caráter educativo e de formação 
cidadã presentes em atividades cotidianas ou especiais de 
seus setores que possam ser propagados na internet, por 
meio dos perfis da ALMG nas redes sociais. Se trabalhar 
especificamente com projetos de educação para cidadania, 
fique atento a todas as oportunidades que surgem no de-
senvolvimento das várias etapas do projeto.

Observe, em sua rotina de trabalho, aspectos como:

• O evento tem relação com a agenda política ou com os 
conteúdos da ALMG?

• A atividade da agenda da ALMG pode gerar conteúdos 
de formação e educação?

• Em quais etapas do meu projeto gero conteúdos de inte-
resse e potencial educativo?

• Quais ações do meu projeto utilizam conteúdos já dispo-
níveis na Casa e que podem ser multiplicados nas redes?

• Quais ações do meu projeto geram novos conteúdos, 
ainda que em formatos próprios, mas que podem ser 
adaptados e multiplicados nas redes?

• Lembrei-me de uma data comemorativa. Ela pode ser 
vinculada a algum conteúdo da ALMG?

4 – Como identificar ações educativas para divulgar nas redes?
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Observe as características da informação que está analisando, como, 
por exemplo:

• Relevância: o assunto é de interesse público? Afeta a co-
letividade?

• Atualidade: o tema está na agenda política da sociedade 
da ALMG?

• Contexto educativo: o caso exige reflexão que extrapola a 
pauta da discussão? Tem potencial para criar novos con-
teúdos, com abordagem de formação?

Lembre-se de que não é necessário “reinventar a roda”. Ao de-
tectar um conteúdo com potencial de divulgação nas redes 
sociais, procure sugerir texto, notícia, artigo, imagem, áudio 
ou vídeo já disponível no Portal da ALMG, para ser trabalhado 
na produção do post.

Se esses materiais não estão disponíveis, informe com ante-
cedência a Assessoria de Imprensa, a TV Assembleia e a Rádio 
Assembleia sobre as ações que estarão em andamento, para 
verificar se é possível agendar uma cobertura jornalística. 
Uma notícia publicada no Portal da ALMG no formato de 
texto, de vídeo ou de um podcast já é suficiente para apoiar 
essa divulgação.

Sempre há uma saída!

Se os conteúdos existentes no Portal não forem adequa-
dos ou não for possível a cobertura jornalística, avalie 
com a Gerência de Comunicação em Mídias Digitais no-
vas possibilidades: produção de um texto, uma foto, um 
vídeo ou um áudio sobre o assunto e/ou uso de algum 
material de apoio externo.
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A Gerência de Comunicação em Mídias Digitais (GCMD) é o se-
tor responsável pela gestão das contas da Assembleia nas re-
des sociais. A GCMD também coordena o programa Educação 
para Cidadania nas Redes, em parceria com a Escola do Legisla-
tivo e com apoio de todos os setores da Casa. Portanto, é para 
a GCMD que devem ser encaminhadas as sugestões de posta-
gens de conteúdos educativos nas redes sociais da ALMG.

Identificado o conteúdo e selecionado o material de referência 
relacionado ao assunto, reúna todas as informações para fazer 
a sugestão de divulgação, como mostra o modelo a seguir:

Informações para divulgação nas redes sociais

Projeto/ação: referencie a qual atividade ou programa 
está relacionada a sua sugestão. Ex: Visitas Orientadas; 
Memorial da Assembleia; Programa de Capacitação de 
Vereadores, etc.;

Descrição do conteúdo: contextualize assunto, relevância, 
oportunidade e vínculo com o projeto ou atividade citada 
no primeiro campo;

Forma de abordagem: sugira a abordagem educativa que 
poderá estar associada ao conteúdo. Inclua aqui, preferen-
cialmente, materiais do Portal da ALMG a que esteja vincu-
lado – se não houver, indique possíveis links externos;

Gestor do Projeto: informe nome e ramal para contato;

Responsável(is) pelo envio de material para divulgação: se 
for outra pessoa além do gestor do projeto, informe nome 
do servidor e ramal para contato;

Observações: inclua outras informações necessárias.

5 – Para onde encaminhar a sugestão de postagem?
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A mensagem com sugestão de postagem nas redes sociais 
deve ser encaminhada para o e-mail midias.digitais@almg.
gov.br. Deixe bem claro o assunto do e-mail: “Educação para 
Cidadania nas Redes – Sugestão”.

Todas as sugestões enviadas à GCMD serão avaliadas a par-
tir de critérios como relevância, atualidade, oportunidade e 
contexto, além de adequação do conteúdo e dos materiais 
de apoio às redes sociais disponíveis. Se for possível viabili-
zar o uso em redes sociais, a GCMD vai fazer as adaptações 
necessárias e efetivar a publicação na rede adequada – nesse 
caso, o responsável pelo envio das informações será infor-
mado da divulgação, para que os próprios setores possam 
acompanhar as postagens nas redes e a sua repercussão.

Compartilhe!

Lembre-se: se você é usuário de redes sociais, também 
pode colaborar para a propagação dos conteúdos institu-
cionais. Quando encontrar essas publicações, comente, 
compartilhe com colegas de trabalho, amigos e familiares!

A GCMD entrará em contato com o responsável pelas infor-
mações, caso haja comentários e dúvidas que exijam melhor 
orientação.



15

Gu
ia

 p
ar

a p
ub

lic
aç

õe
s n

os
 p

er
fis

 d
a A

LM
G

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PRESIDÊNCIA 
DA REPÚBLICA  (2012). Manual de orientação para 
atuação em redes sociais. Disponível em: <http://www.
governoeletronico.gov.br/biblioteca/arquivos/manual-de-
orientacao-para-atuacao-em-redes-sociais/view

PECHI, DANIELE (2011). Como usar as redes sociais a favor da 
aprendizagem. Disponível em: <http://revistaescola.abril.
com.br/gestao-escolar/redes-sociais-ajudam-interacao-
professores-alunos-645267.shtml.

MATTAR, JOÃO. O uso das redes sociais na educação.  
Disponível em: <http://joaomattar.com/blog/2012/01/17/
facebook-em-educacao/

6 – Bibliografia




	Guia Redes Sociais capa COR
	Guia Rede Sociais miolo cor
	Guia Redes Sociais contra capa COR

