
 

VADE MECUM 

AS FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO DA ASOC 

Este vade mecum, dirigido aos alunos, contém informações e conselhos úteis para interagir com as 

ferramentas e os canais de comunicação de At the School of OpenCohesion. 

A oferta de comunicação que a ASOC disponibiliza à comunidade de participantes é variada: website, 

página do Facebook, Twitter, Instagram. 

 

IMPORTANTE 

Todas estas ferramentas se regem por uma regra geral, a ter em conta: todos os conteúdos a publicar (uma publicação no 

Facebook, um tweet, um artigo para o blog) devem focar-se no trabalho de pesquisa que a equipa da turma está a 

desenvolver.  

Além disso, tenham sempre em consideração os destinatários das vossas comunicações. Nos canais de comunicação em que as 

mensagens se destinam a um público externo à comunidade ASOC (por exemplo, entidades institucionais, jornalistas, etc.), os 

conteúdos produzidos devem ser claros e eficazes, para explicar o vosso trabalho de pesquisa a quem provavelmente ainda não o 

conhece bem, ou não o conhece de todo. 

Além do artigo que têm de escrever para o blog (ver as fichas mais adiante), as ferramentas de comunicação externa a ativar são 

as seguintes: conta do Twitter, página do Facebook, perfil noutras redes sociais (p. ex., Instagram).  

As ferramentas de comunicação interna na comunidade, por outro lado, podem ser geridas com ampla liberdade, por exemplo, 

podendo vocês debater o estado do projeto, para fazer perguntas, dar conselhos e sugestões.  

 

ATENÇÃO: 

Na escolha do nome e do logótipo da Equipa de Turma, bem como das contas Google e das redes sociais, NÃO usar nomes que 

contenham palavras que possam ser associadas ao projeto, como, por exemplo, “ASOC”, “ASOC1920”, “At the School of 

OpenCohesion…”, “Coesão Europeia…”, “OpenCohesion…”, “European Cohesion…”. 

 

Vamos ver ao pormenor, nas fichas seguintes, como utilizar todos os meios de comunicação 

disponibilizados por At the School of OpenCohesion.  



 

WEBSITE www.ascuoladiopencoesione.it 

 

 

 
 

 

O website do projeto At the School of OpenCohesion é o principal veículo de comunicação utilizado pela Equipa ASOC. O site 

apresenta notícias sempre atualizadas sobre o projeto ASOC e sobre o mundo dos open data e do acompanhamento cívico. Além 

disso, no site, podem seguir as aulas passo a passo, com os clipes de vídeo, os slides, os materiais didáticos, os recursos 

adicionais. No site, existirá uma secção específica onde os conteúdos que publicam poderão ser vistos, assim que começarem.  

COISAS A FAZER: explorar o site, manterem-se atualizados sobre as últimas novidades da ASOC, ver as experiências das 

edições anteriores, consultar os materiais didáticos e os documentos de aprofundamento. 

 

 

O Relatório de aula é a ferramenta disponibilizada pela Equipa ASOC para comunicar com o exterior. Trata-se de um módulo 

que deverão preencher para cada aula, inserindo os trabalhos realizados e as várias informações sobre o avanço do projeto.  

O Gestor de projeto da vossa equipa, ajudado pelos professores, tem a tarefa de preencher e enviar os vários Relatórios de aula, 

preenchendo os formulários específicos online cujos links serão fornecidos caso a caso aos professores. 

Em todos os Relatórios de aula haverá a secção blog post, onde será possível contar os avanços no projeto. Eis algumas 

instruções para a preencher: 

- seguir um esquema de narração preciso: 1) ponto de partida, 2) desenvolvimento, 3) fim; 

- dividir o texto em parágrafos para o tornar mais claro; 
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PÁGINA DO FACEBOOK  

 

COISAS A FAZER: Depois de atribuída a função de Gestor de Redes Sociais, criem um perfil do Facebook da vossa equipa de 

pesquisa e atualizem-no com as informações sobre o avanço do vosso trabalho de pesquisa. A vossa página do Facebook 

desempenha uma função importante, pois constitui um espaço privilegiado para comunicar as atualizações do vosso trabalho, para 

envolver possíveis interessados na pesquisa no vosso território, para partilhar os vossos vídeos, fotos e links. 

HASHTAGS OFICIAIS: #ASOCEU e #ASOC1920 

Quando mencionarem o projeto ASOC, façam-no inserindo sempre as hashtags oficiais do projeto: #ASOCEU e #ASOC1920. 

Todas as vossas publicações que contêm essas hashtags serão desta forma visíveis na página de pesquisas que contenham as 

mesmas hashtags. 

 

  

- tornar logo compreensível do que estamos a falar nas primeiras 5 linhas, seguindo idealmente a famosa regra dos “5 Ws” 

do jornalismo (“who, what, when, where, why”), ou seja, escrevendo desde logo quem são os protagonistas, qual é o 

objeto, quando se passa temporalmente, onde se desenvolve e quais os motivos; 

- inserir os links das fontes das informações citadas;  

- usar frases breves e concisas; 

- ter sempre em conta os destinatários da vossa comunicação 



 

 

 

 

 

CONTA DO TWITTER @ascuoladioc 

 

COISAS A FAZER: Uma vez atribuída a função de Gestor das Redes Sociais, criem a conta do Twitter da vossa turma e 

mantenham-na sempre atualizada, lembrando-se de inserir sempre nos vossos tweets as hashtags #ASOCEU e #ASOC1920 e 

mencionar a conta da ASOC, que é @ascuoladioc 

 

Importante: os conteúdos devem sempre resumir os objetivos da pesquisa escolhida! 

 

ESCREVER TWEETS, INSERIR HASHTAGS, MENCIONAR E SEGUIR UTILIZADORES 

Antes de mais, cliquem no campo de texto “Escrever novo Tweet”. Introduzam o vosso tweet respeitando o limite de 140 

caracteres e cliquem no botão “Tweet” para publicá-lo na vossa página. 140 caracteres não são muitos, por isso devem ser 

habilidosos para conseguir resumir as informações que pretendem tweetar em conceitos simples e imediatos. 

Nos tweets, é possível inserir também menções (símbolo @) e hashtags (símbolo #). Através das menções, podem introduzir o 

nome de um utilizador do Twitter e mencioná-lo na vossa mensagem fazendo com que este receba uma notificação (basta 

introduzir o nome de utilizador da pessoa após uma arroba, p. ex., @ascuoladioc), ao passo que com as hashtags (ex. 

#ASOC1920) podem “taggar” os vossos tweets de forma a fazê-los aparecer nas pesquisas relativas a uma determinada questão.  

No Twitter, é possível também publicar fotos, links e vídeos. Para as fotos, cliquem no ícone da máquina fotográfica e escolham 

a imagem a anexar ao tweet; para os links, colem o endereço da página a partilhar na vossa mensagem.  

No Twitter, não existem amigos como no Facebook: qualquer pessoa pode seguir as vossas atualizações. Chamam-se Followers, 

ou seja, as pessoas que seguem uma conta do Twitter vendo as mensagens na sua timeline (a página principal das redes sociais). 

Os Following, por outro lado, são as pessoas que vocês decidiram seguir.  

 

HASHTAGS OFICIAIS: #ASOCEU e #ASOC1920 

Lembrem-se de que as hashtags oficiais para os vossos tweets são #ASOCEU e #ASOC1920, ao passo que, para mencionar o 

projeto ASOC (e portanto fazer com que a equipa ASOC veja diretamente o vosso tweet), basta mencionar @ascuoladioc 
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