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Por que um Instagram? 
 

❖ O Instagram já bateu a marca de 1 bilhão de 
usuários ativos. O número representa um 
crescimento acelerado da plataforma. 

 
❖ O número fossiliza a posição da rede social entre 

as mais populares da atualidade.  
 

❖ Ainda em termos de crescimento, o Instagram 
segue na ponta, com aumento de perto de 5% por 
trimestre.  

 
Fonte: https://canaltech.com.br/redes-sociais/instagram-bate-

marca-de-1-bilhao-de-usuarios-ativos-116344/ 
 

❖ Um dos motivos do sucesso do Instagram é a 
renovação constante das novidades e recursos 
oferecidos.  
 

❖ A cada 15 dias a rede social lança algum efeito ou 
função diferenciada. Basta lembrar que nos últimos 
30 dias foram lançados os recursos de enquete e 
agora o de transmissão ao vivo com duas pessoas 
ao mesmo tempo. A realidade aumentada também 
traz mudanças constantes. Com novos efeitos, 
filtros temáticos e adesivos. 
 

 
Fonte: https://abemd.org.br/noticias/infografico-mostra-perfil-

do-usuario-brasileiro-no-instagram 
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❖ O Instagram, tornou-se febre entre pessoas de 
diferentes sexos, faixas etárias e classes sociais. 
Como muitos sabem, ele funciona como um 
aplicativo para a inserção de fotos e vídeos, possui 
uma interface fácil e intuitiva e disponibiliza 
diferentes efeitos para serem adicionados às fotos 
e vídeos e compartilhados com os seguidores 

❖ O Instagram pode ajudar a garantir a aproximação 
com seu público-alvo e alavancar projetos. É um 
grande aliado pela busca do sucesso profissional 
através do Marketing Digital. 

Possibilidades de usar as “HASHTAGS” ao meu favor 

❖ As “hashtags” são formas estruturadas de 
categorizar e indexar as postagens e outros 
conteúdos. Elas dão contexto à sua publicação, 
quando usadas corretamente.  

❖ Ao acrescentar o famoso jogo da velha (#) no início 
de uma palavra, você faz com que a mesma se 
torne clicável, e quando alguém clica no mesmo 
“hashtag”, consegue encontrar a sua publicação. 
Ou seja, elas têm grande poder de fazer com que a 
visibilidade dos seus posts seja consideravelmente 
maior. 

Fonte: https://www.blog.2ck.com.br/por-que-usar-o-
instagram/ 
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Mais possibilidades 

 

❖ Você consegue falar direto com seu seguidores. 

❖ A audiência já existe. 

❖ O Instagram é a Rede Social com maior 
engajamento. 

❖ Recurso de fácil utilização. 

❖ Permite a divulgação de eventos educacionais 
realizados pela FAE. 

❖ Poderá ser mais um espaço de divulgação dos 
produtos educacionais elaborados pelos alunos do 
PROMESTRE 

 

 

 

Como será a atualização do instagram? 

Será realizada pela idealizadora  (Profª Valéria) com  
inserções  semanais ou conforme demanda. 

 

Como será a divulgação do instagram? 

Espaços como facebook, e-mails, cursos, instagram, 
whatsapp, eventos via folhetos. 

 

 

Qual será o público? 

Professores, estudantes de graduação e pós graduação 
em educação, apreciadores do assunto, pedagogos e 
gestores. 

 

 

 

 



O que será apresentado no instagram? 

❖ Artigos educacionais escolhido pela idealizadora 
ou sugerido por outrem; 

❖ Divulgação dos produtos educacionais elaborados 
pelos alunos do mestrado; 

o Site; 

o Sequência didática; 

o Jogos de tabuleiro; 

o Jogos virtuais; 

o Vídeos; 

o Atividades para trabalhar em sala; 

o Sugestões de projetos. 

 

Endereço do instagram: deprof_prof. 

 

 


