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Introdução 

Um dos meus primeiros contatos com os textos online foi através da criação de 

um blog, onde eu publicava e compartilhava pensamentos e coisas que eu gostava. Hoje 

em dia, sinto que diminuiu bastante o número de blogs, tendo em vista o uso das redes 

sociais, como o Facebook e anteriormente o Orkut. Segundo minhas observações, a 

maioria dos meus amigos hoje, só tem Facebook. Sendo assim, achei que seria 

interessante ensinar e incentivar algumas dessas pessoas (jovens amigos entre 19 e 27 

anos) a criar um blog. Ensinar a configurar; personalizar e a postar, não só textos 

escritos, mas também: vídeos, fotos, adicionar e relacionar links, etc. 

Objetivo geral 

 Ensinar novas formas de interação e conhecimentos virtuais. 

 

Objetivos específicos 

 Instruir e interagir com jovens sobre a utilização de blogs como instrumentos 

virtuais. 

 

Conteúdo 

 Criar, configurar e personalizar uma página de blog; 

 Postar através do gênero virtual blog: (textos, fotos, vídeos e hiperlinks). 

 

Público-alvo 

 Jovens que já tem contato com gêneros virtuais, porém nunca tiveram a 

experiência de criar, personalizar e postar em um blog. 

 

Material pedagógico 

 Computador, Internet e caso o aluno queira, uma caneta e folhas para possíveis 

anotações. 

 

Local 

Pretendo ministrar as aulas de forma presencial, porém auxiliarei os alunos 

virtualmente, caso haja alguma dúvida posterior. As aulas presenciais deverão ser 

realizadas, a princípio, no Café Starbucks ou Centro Cultural Vergueiro. Já os auxílios 



 
 

virtuais poderão ser realizados, através de e-mails, MSN, ou pelo chat do Facebook. 

   

Tempo 

 A duração do encontro é de aproximadamente duas horas e meia por aula, 

podendo estender-se mais, dependendo da dificuldade de aprendizado de cada 

aluno. 

 Aulas previstas para: 24/09/12 – 13h30 às 16h, 18h00 às 20h30. (Podem haver 

mudanças). 

 

  Metodologia de ensino 

 Para criar um blog (blogspot) é necessário ter uma conta Google. Caso o aluno 

ainda não tenha, esse será o primeiro passo; 

 O segundo momento será a entrada com sua conta Google, para a criação do seu 

perfil no Blogger. 

http://www.blogger.com/home;

 

 O próximo passo será a criação do blog propriamente dito. No seu painel, o 

aluno deverá clicar no botão “Criar blog”; 

 Na tela seguinte abrirá uma página onde o aluno poderá criar o título e o 

endereço da página; 

 

http://www.blogger.com/home


 
 

 Depois disso, deverá ser selecionado um modelo de design inicial, que poderá 

ser personalizado posteriormente; 

 Então o blog estará criado! 

 

 A partir de então, cada um poderá personalizar seu blog do jeito que quiser. 

Seguindo inclusive as configurações avançadas, dependendo do seu gosto; 

 Depois de concluído o design do blog, o aluno deverá incluir gadgets
1
, como: 

sites sugeridos ou relacionados, fotos links com título, local para fazer inscrição 

no blog através de e-mail, etc. 

 O próximo passo será aprender a postar diferentes tipos de coisas:  

Cada aluno deverá aprender, pelo menos, quatro tipos de posts. São eles: Um 

post com texto escrito e editado; um post com foto; um com vídeo do Youtube e um 

post com um link. Os alunos também deverão aprender a comentar no blog. 

Para facilitar a aprendizagem, o aluno poderá seguir os passos acima, tendo 

como exemplo o blog - http://adriannemachado.blogspot.com.br, inicialmente criado 

para servir de modelo durante as aulas. 

Avaliação da aula: 

A avaliação da aula será feita através da observação do blog pronto 

(personalizado), contendo pelo menos os quatro tipos de post e um comentário. 

 

 

                                                             
1 Chama-se de gadget algum pequeno software, pequeno módulo, ferramenta ou serviço que pode ser 
agregado a um ambiente maior. (Wikipédia – A Enciclopédia Livre). 

http://adriannemachado.blogspot.com.br/
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