
3º Seminário de Educação a Distância

EDUBLOG – O uso de um ambiente virtual como prática educativa

O  Blog é  a  abreviação  da  palavra  Weblog:  web (rede,  teia)  e  log (registro). 

Representa um suporte de informações, semelhante a uma home page1, com a possibilidade de 

criar e atualizar páginas, transmitindo informações em tempo real, com maior interatividade 

na comunicação com o leitor.    

As  páginas  anteriores  ficam  arquivadas.  O  ponto  forte  do  blog  é  permitir 

comentários dos internautas nas postagens existentes. Outro ponto é ser acessível a qualquer 

usuário sem exigência de conhecimento de linguagem de programação (html, xml, Java...). 

É um espaço privilegiado para a organização de aulas, oficinas e pesquisas, além 

de permitir sistematizar um assunto, organizando-o de acordo com as necessidades específicas 

de um grupo (de alunos ou professores). 

Desta forma é que podemos criar um blog pessoal (individual) ou de grupo, blog 

comunitário (para produção coletiva e colaborativa), podendo ser para registro de idéias e/ou 

reflexões disponibilizando para todos na  web.  Por sua facilidade e  combinação de mídias 

(inserindo vídeo, música, imagens...)  está crescendo seu uso como ferramenta pedagógica, 

pela multiplicidade de funções que oferece, potencializando a comunicação e o intercâmbio 

de saberes entre alunos e professores. Assim, alunos e professores podem dialogar sobre os 

mais diversos saberes, fomentando a leitura e escrita. 

Existem vários provedores que oferecem este serviço gratuitamente. Dentre eles: 

portal uol (http://blog.uol.com.br) , Weblogger – Terra, etc. Em  nosso caso vamos acessar o 

BLOGGER.COM (http://www.blogger.com ). Mas existem apenas os serviços gratuitos? Não, 

existem os serviços oferecidos por provedores pagos que disponibilizam suporte técnico como 

diferencial.  No entanto, a maioria dos usuários utiliza os provedores gratuitos, apesar das 

vantagens  oferecidas  pelos  provedores  pagos,  como  por  exemplo,  maior  espaço  de 

armazenamento. 

1 Página principal, página de entrada (home page ou homepage em inglês) é a página inicial de um site da 

internet (também chamado sítio).  Compreende uma apresentação do site e de todo seu conteúdo.  Seria 

como a capa de uma revista.
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
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Então, quer criar o seu? Siga as orientações necessárias para criação de um Blog.

1 – Para  criar  um  blog, inicialmente  precisamos possuir  uma conta  de e-mail 

ativo, preferencialmente, no  gmail. Tendo a conta de e-mail do  gmail, basta digitar no seu 

navegador o endereço http://www.blogger.com e utilizar o seu login e senha para criar o seu 

blog.  Se ainda não tem cadastro no Blogger nem no Google, siga os três passos sugeridos na 

página que deve estar aberta. Veja a imagem a seguir: 

 

 
Clique no botão Crie o blog agora. A seguinte página abrirá:

Preencha os campos solicitados: 
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- Nome de usuário: anote para não esquecer, pois você utilizará sempre para logar e 

para fazer novas postagens no Blogger. 

-  Senha: deve  possuir  no  mínimo 6  caracteres  e  será  usada  sempre  que  quiser 

acessar o Blogger. 

- Nome exibido: será a sua assinatura nas postagens que fizer. 

- Endereço de e-mail: um e-mail válido e ativo. 

Após ler os termos de serviço, ative clicando em aceito os termos do serviço e 

clique em Continuar para abrir a página seguinte. 

Agora Quem escolhe o nome é você.  Atenção! Você vai agora definir o título/ tema e 

o endereço do seu blog para socializar na web, divulgar aos amigos, alunos. 

Veja a imagem abaixo como é fácil, siga a orientação, preenchendo o formulário. 

Uma dica - Defina um endereço na mesma linha/sentido dado ao título. Se acaso o 

nome já constar no cadastro do provedor, ele lhe fornecerá sugestões para você selecionar 

outro. 

 Depois de preenchido os dados, clique no botão seta CONTINUAR.
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A página seguinte será aberta.

Agora você exercerá seu direito de escolher a melhor estética para seu  blog. Nesta 

página você tem disponíveis opções de modelo.  

Escolha o seu clicando no círculo (veja imagem acima). Feita a escolha, clique em 

continuar.  Pronto! Seu blog já está criado. 

É hora de registrar suas idéias e criações postando tudo que a inspiração mandar... 
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Um lembrete!

Em qualquer tempo você poderá 
alterar o modelo.  

Clique  na  aba  Postagem + 
criar, digite  titulo,  o 
conteúdo  que  quiser  e 
depois formate utilizando as 
ferramentas  de  formatação 
parecidas  com  as  dos 
editores  de  texto 
(Word/Writer).  Além  de 
texto,  você  pode  inserir 
link/hiperlink, imagem. 

Além disto, o usuário tem a 
opção  de  selecionar  fontes 
em  itálico  ou  negrito, 
escolher  o tamanho e a  cor 
da fonte.  



Em seguida, você poderá clicar em  visualizar para ver como ficará o texto na 

página. Você pode ainda decidir se permite receber Comentários sobre sua postagem ou não, 

no canto inferior esquerdo da tela. Depois de conferir o texto, dê um clique no botão Publicar 

postagem, para enviá-lo para o público. 

Caso não tenha concluído seu texto,  é  possível  não  publicá-lo  imediatamente, 

salvando-o como esboço para publicação posterior. Para isso, escreva a mensagem e clique 

em Salve como rascunho. Para alterar o texto depois de publicado...  

Se mudar de idéia, mesmo tendo já publicado seu texto você poderá reformulá-lo, 

corrigi-lo ou excluí-lo.  

                                                                                  

 

Localize  o  texto  que  precisa  ser  alterado  e  clique  na  opção  editar.  Feitas  as 

mudanças,  basta  clicar  em  Publicar  postagem.  Feito  isto,  na  página  seguinte  verá  a 

mensagem:

     

Inserindo imagens, direto do seu computador: 

A imagem traz cor e mais informação ao seu  blog. Uma imagem sozinha pode 

falar  muito,  complementar  e  enriquecer  seu  texto.  Inserir  imagem  obedece  ao  mesmo 

processo que acabou de fazer com a inserção do texto. Clique em editar, leve o cursor do 

mouse para ícone/imagem de um quadro pequeno, na barra de formatação. Ao clicar surgirá 

uma janela, como mostra a imagem abaixo. Observe que o procedimento é o mesmo utilizado 

para  anexar  arquivo  na  caixa  de  e-mail.  Procurar  para  que  localize  o  arquivo  em  seu 

computador  ou  simplesmente  colocar  o  endereço  do  site  onde  estiver  disponibilizada  a 

imagem (URL). No layout da imagem você pode escolher entre nenhum, esquerda, direita ou 
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Basta  clicar  na  aba  Postagens 
EDITAR  POSTAGENS.   Abrirá  o 
modo  edição  com  a  caixa  de 
mensagem que você usou ao criar sua 
mensagem. Veja a imagem ao lado. 

Neste  momento,  novos  recursos 
ficarão  disponíveis,  representados  pelas 
abas superiores: Postagem, configurações, 
layout e Visualizar seu blog. Você poderá 
visualizar seu blog em um clique e será 
aberto  em  outra  página  para  ver  o 
resultado do seu trabalho!



centralizada. Em seguida clique em Fazer upload da imagem.

                                                      

Em qualquer tempo você poderá continuar alterando e aprimorando seu blog. Mas 

vamos  aproveitar  e  editar  as  configurações,  na  verdade são  recursos  para  que  estabeleça 

permissões e participações dos usuários, seus alunos em seu blog.  

Configurando seu blog: 

Na  guia  configurações,  você  tem  recursos:  básico,  publicação,  formatação, 

comentário, argumento, site feed, e-mail, permissões.  

Você, ao definir que aceita o comentário, irá proporcionar um maior diálogo e 

interatividade, resultando na construção colaborativa do conhecimento coletivo.  
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Interessa-nos,  aqui,  os 
recursos  mais  importantes 
para  uso  pedagógico.  O 
comentário e permissões, pois 
o  básico permite  que  você 
altere o título e a descrição do 
seu blog a qualquer tempo. Ao 
alterar os dados não deixe de 
clicar  em  SALVAR 
CONFIGURAÇÕES. 

Dica:

Nesta  guia  CONFIGURAÇÕES  + 
COMENTÁRIOS você define quem 
pode comentar e se precisará de sua 
validação  prévia.  Se  for  da  sua 
preferência,  ativar  a  opção  de 
moderação  deverá  informar o  e-
mail  no  qual  deseja  receber  as 
mensagens  quando  um  não-
membro  fizer um comentário  no 
seu blog. 



Nesta  sub-opção  Comentários, é  possível  escolher  entre  mostrar  ou  não  as 

postagens já escritas, mesmo sem apagá-las. Escolha exibir se quiser mostrá-las ou ocultar se 

quiser escondê-las. Na opção Quem pode comentar?  A escolha é sua: selecione quem poderá 

inserir comentários em seu blog:

• Caso você selecione a opção Qualquer um, então qualquer pessoa, independente de ser 

ou não usuário do Blogger, poderá inserir comentários em seu blog;

• Se, no entanto, você selecionar  Usuários registrados, apenas os usuários do Blogger 

poderão inserir comentários no seu blog; 

• Por  fim,  se  você  selecionar  a  opção Somente  membros  deste  Blog,  então apenas 

pessoas convidadas por você para ser membro do blog poderão inserir comentários no 

blog.

Na opção Ativar Moderação de comentários, você pode escolher SIM OU NÃO. 

Escolhendo SIM você deve informar seu e-mail, e, toda vez que um novo comentário for 

inserido em seu blog, você receberá uma notificação na caixa de e-mail informando. Isto feito 

clique em SALVAR CONFIGURAÇÕES. 

Vamos  agora  aprender  como  tornar  um  blog COLETIVO  ou 

COMUNITÁRIO.   Difícil?!  Não,  é  bem  simples!  Veja  como:  Ainda  na  Guia 

CONFIGURAÇÕES, dê um clique na sub-opção PERMISSÕES. Agora é possível adicionar 

novos membros ao blog. Para isto, basta digitar o e-mail dos membros que serão convidados a 

participar como autores e em seguida clicar em: Adicionar autores. Serão enviadas mensagens 

(e-mail) como convite aos novos membros do blog. 

Enquanto eles não fizerem o cadastro no Blogger, ficarão com status convidados, 

aguardando ABRIR CONVITES, como mostra a imagem abaixo. 
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Ao receber  o e-mail  eles  deverão clicar no link que direciona para abrir  o 

convite. Veja imagem abaixo: 

                        

Feito isto, você terá listado os autores do blog e o administrador. Veja abaixo: 

   
  

Seu blog já está publicado. Para continuar publicando basta acessar seu blog. 
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Neste  momento  o  novo 
membro deverá informar o e-
mail e senha e clicar no botão 
ACEITAR  CONVITE. Na 
janela seguinte, ele informará 
o  nome  que  deseja  como 
assinatura  nas  postagens  e 
comentários,  aceitar  os 
termos  do  serviço  e  pronto. 
Assim,  visualizará  a  página 
com o modo edição do  blog 
(recursos,  postagens  e 
configurações). 

Você  pode  ainda,  definir  a 
função  de  cada  participante. 
Na função de Administrador, 
os  novos  membros  poderão 
editar  o  blog,  inserir,  deletar 
as  postagens  e  até  excluir  o 
blog. Na função de autor eles 
poderão apenas criar e editar 
postagens e comentários. 

http://www.blogger.com

Preencha  os  campos  em  nome  de 
usuário e senha, e clique em login. 
Preencha  os  campos  nome  de 

http://www.blogger.com/

