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CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BLOGUES 
  

 
Aproveitando o próprio ambiente Internet, apresentamos neste tutorial um 
conjunto de sugestões para criar e manter o seu blogue. Indicamos 
também um conjunto de ligações a sites que contem ajudas, passo a passo, 
para a maioria dos procedimentos que irá necessitar. 
  

 

 

Criar um blog 

Para começar sugerimos a utilização do Blogger (www.blogger.com), uma 
plataforma Google, dado que é um dos sites mais utilizados para a criação e 
manutenção de blogs. Além de ser grátis, possibilita também a fácil criação de um 
blog através de três simples passos. 

Depois de se entrar na página principal, o utilizador deve clicar "INICIAR" na secção 
"Crie um blogue. É grátis." 

 

 

Criar uma conta 

O primeiro passo é a criação de uma conta pessoal. Sugerimos a criação antecipada 
de um endereço email Google ou Gmail, que lhe dará acesso ao Blogger e a outros 
serviços do Google. O seu endereço jamais será partilhado com terceiros sem a sua 
autorização. 

Aqui é necessário preencher cinco campos: a escolha do nome de utilizador, a 
introdução e confirmação de uma password, o nome com que o utilizador pretende 



ser identificado e o e-mail. 
Depois de preenchidos estes campos, é necessário que se concorde com os termos 
de serviço (clicar no quadrado que antecede a frase "Aceito os Termos de serviço". 
Por fim basta dar indicação de continuar.  

 

 
 

 

Atribuir um nome ao blog e criar endereço público 

Será necessário atribuir um nome ao blog e um endereço Internet (url) do blog 
através do qual os utilizadores irão aceder. Deverá verificar se o nome e endereço 
dados ao blog já existem fazendo o próprio sistema o alerta e pedindo outro 
alternativo.  
 

 

Escolha do template (modelo) 

Para finalizar dever-se-á escolher um modelo de design e de navegação. O modelo 
escolhido pode ser alterado em qualquer altura pelo utilizador. No entanto, por 
questões de incompatibilidade, não é aconselhável proceder à sua mudança depois 
de se já se terem feito alterações ao código html. 

     
 



Conclusão do processo de criação 

Após a conclusão das etapas anteriores surgirá um ecrã com a instrução "O seu 
blogue foi criado!". A partir deste momento poderá começar a "postar" no seu 
blogue. 

 

 

O primeiro post 

Para se publicar surge uma interface muito intuitiva em tudo semelhante a um 
processador de texto. Como pode observar pela imagem, as funções disponíveis 
são as comuns em qualquer aplicação Office já conhecida. Depois de colocar o 
primeiro post (texto ou imagem), clica-se em “Publicar Mensagem”. 

 
 
Nesta área destaca-se também a possibilidade de guardar rascunhos das 
mensagens editadas. Caso construa uma mensagem mas não tenha interesse em 
que a mesma seja, de imediato, publicada poderá guarda-la e publicá-la mais 
tarde. 

 



Visualizar o blog 

Em praticamente todos os momentos de edição do seu blogue dispõe da 
possibilidade de visualizar o seu blogue. Na maioria dos passos de alteração ou 
carregamento de "posts" surgirá no ecrã a função "Ver Blogue". No caso dos 
"posts" terá também a possibilidade de visualizar de imediato o "post" ou 
mensagem clicando na instrução "Ver mensagem". 

 
 
 
Este é o aspecto do blog acabado de criar. 

 

 

Gerir as mensagens ("posts") e as especificações do 
blogue 

Sempre que se quiser colocar posts, deve-se dirigir ao site do blogger 
(www.blogger.com), introduzir o nome de utilizador (username) e a password e 
carregar na instrução de entrar. 



Se reparar na figura abaixo dispõe de um conjunto de botões para administrar o 
seu blogue.  
 

 

Aqui fica uma breve descrição das funções de 4 das principais áreas: 

Envio de mensagens - área destinada ao envio de novas mensagens e edição de 
mensagens anteriores; 
 
Comentários - área destinada à gestão e configuração dos comentários dos utilizadores;  
 
Definições - área de gestão das principais definições do blogue entre as quais destacamos 
as permissões;  
 
Design - área de edição do aspecto gráfico do blogue;   
 
Gerar receitas e Estatísticas são áreas pouco utilizadas pelos utilizadores comuns uma vez 
que pressupõem intenções comerciais e de marketing.  

 

Upload de imagens 

Quando cria ou edita uma mensagem ("post") poderá inserir imagens a partir do 
seu PC ou disponíveis noutros sites da Internet. Para seleccionar uma imagem do 
disco, clicar em "Procurar" e escolha a localização. No caso de querer usar uma 
imagem já existente na Internet introduza o endereço onde ela se encontra. 

   

Após seleccionar a origem a imagem que pretende carregar clique em "Carregar 
imagem" e, em seguida, "Concluído".  



Incorporar ou "Embeber" elementos da Internet 
(embed) 

Embed é um tipo de tag HTML para media, áudio e vídeo. Muitos dos mais 
populares sites disponibilizam código HTML para incorporar elementos em sites, 
neste caso particular, em blogues. Quem não viu já blogues com filmes do Youtube, 
slide shows do Slide Share, notícias dos principais jornais ou elementos 
informativos como meteorologia ou informação acerca de Farmácias de serviço? 

O processo de incorporação de elementos HTML é semelhante em todos os sites 
pelo que daremos o exemplo com um dos sites mais populares dos dias de hoje, o 
Youtube. 
Primeiro escolhemos o vídeo que queremos publicar. Como podemos verificar na 
imagem abaixo existe uma função de "Incorporar" associada ao vídeo que 
disponibiliza um código HTML imperceptível para a maioria dos utilizadores. 
Contudo isto não é preocupante porque basta apenas seleccionar o código (copiar) 
e descarregar (colar) no nosso blogue. 

 

  
Para colocarmos o elemento HTML teremos que passar de modo de edição "Redigir" 
para "Editar HTML" (botões disponíveis no topo da caixa de edição do nosso texto. 
O modo de introdução dos caracteres praticamente não varia notando-se apenas 
diferença no tipo de letra. No entanto, se possuirmos imagens ou outros elementos 
gráficos elas surgirão em forma de código HTML e não em modo gráfico. 
 
No modo "Editar HTML" poderemos também acrescentar texto como mostra o 



exemplo abaixo. No local onde queremos que surja o nosso vídeo descarregamos 
(Colar) o código que copiámos do Youtube. 
  

 
  
O resultado final do nosso processo de incorporação será idêntico ao apresentado 
na imagem que se segue. 
  

 
 
Como pudemos verificar o processo de criação de blogues é extremamente fácil e 
intuitivo. Outras possibilidades serão descobertas pelos utilizadores à medida que 
ganham experiência. Existem também outras plataformas de criação de blogues 
como Sapo Blogs ou o Wordpress. 
  

  
Como complemento deste breve tutorial deixamos também outros endereços com 
manuais e exemplos que poderá visitar. 
  
Google Blogger passo a passo 
http://www.slideshare.net/taisrg/tutorial-blogger-1145051 
  

Blogs na educação: tutorial básico do Blogger 
http://www.docstoc.com/docs/1438776/Tutorial-do-Blogger 
 
Tutorial para criação de blog e publicação no Blogger 
http://pt.scribd.com/doc/4848582/Tutorial-para-criacao-de-blog 
  

Tutorial de blog 
http://tutorialdoblog.blogspot.com/  
 


