
Vamos fazer um 

Blog? 



  Se você está lendo esta apresentação, 

meus parabéns! Isso quer dizer que acessar 

seu e-mail, ler as mensagens, baixar arquivos 

enviados e transferi-los para outro 

computador não é um problema.  

  Que ótimo! 

 

     



  Depois das explicações e dos exemplos 

que acompanhou, agora você já sabe o que 

é e para quê serve um Blog.  Então mãos à 

obra! Siga as próximas orientações para 

elaborar o seu…     



1o - Acessando a página provedora do 

Blog 

• Insira seu endereço de e-mail e senha (da conta 

gmail) no sítio www.blogger.com .   
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2o – Nomeando seu Blog 

• Clique em “Novo blog” e preencha os campos “Título” 

e “Endereço”. Você precisará digitar um título e um 

endereço válidos, por isso fique atenta: se aparecer, ao 

lado do campo, uma exclamação em amarelo, mude sua 

digitação;   

 

• Escolha o “Modelo” do Blog. Veja que disposição mais 

a interessa e clique em “Criar um blog!”. 

 

 

 



3o – Configurando seu Blog 

• Agora é o momento de configurar seu Blog, ou seja, 
deixá-lo com a sua cara!; 

 

• À sua esquerda está localizada uma lista de guias, sendo 
elas: Visão geral, Postagens, Páginas, Comentários, 
Google +, Estatísticas, Ganhos, Layout, Modelo e 
Configurações; 

 

•  Explore as possibilidades de cada guia e, quando quiser 
confirmar alguma escolha, clique em “Salvar 
alterações”. No caso de alguma dúvida, não deixe de 
perguntar.   

 

 



4o – Postando em seu Blog 

• Vamos agora publicar algum conteúdo;  

 

• Clique no botão do lado superior esquerdo em que está 
representado um lápis; 

 

• Aparecerá um editor de texto em sua tela. Digite sua 
postagem, lembrando que você tem a disposição 
recursos semelhantes aos do Microsoft Word. Não se 
esqueça de colocar título; 

 

• Ao final da escrita, clique no botão “Publicar”. 

 

 

 



5o – Verificando a presença de 

comentários 

• Procure o botão “Comentários” na lista de guias da 
esquerda; 

 

• Os comentários feitos a respeito de suas postagens 
serão apresentados; 

 

• Caso suas postagens não tenham recebido comentários, 
a mensagem “Não há comentários pendentes” será 
mostrada. 



6o – Respondendo comentários 

• Agora que você fez seu Blog e postou conteúdos, vamos 
ver como responde aos comentários; 

 

• Para isso, veja se ao lado da data e horário de sua 
postagem há a inscrição “Um comentário”; 

 

• Se tiver, logo depois do comentário aparecerão dois 
links, “Responder” e “Excluir”; 

 

… 



•  Para responder, clique na primeira opção. Digite seu 

texto e clique em “Publicar”; 

 

• Para apagar, clique na segunda (nesse caso, confirme 

clicando em “Excluir comentário”, que surgirá em 

outra página). Para voltar ao Blog, clique no link que 

aparecer.   

 

… 



Avaliação e auto-avaliação 

• Muito bem! Agora que terminamos, é hora de você: 

 

• registrar o que aprendeu; 

• o que não aprendeu; 

• o que gostaria de rever; 

• qual sua opinião a respeito da aula: dentre tudo o que 
foi proposto, o que deu certo e o que não deu certo?  

 

Preencha o documento em Word e envie para 
ribeiro_fla@hotmail.com  
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