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TUTORIAL PARA CRIAÇÃO DE UM BLOG 

Para a criação de um blog é preciso escolher um site que disponibilize esta 

ferramenta.  Este tutorial é baseado nos serviços do blogger. 
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PASSO A PASSO 

1º passo 

 

OBS: É necessário ter uma conta do Google. Pode ser a sua conta do Orkut, grupos 

do Google ou gmail. Acesse o blogger para criar o seu blog. 
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2º passo 

Após acessar a página, abrirá uma janela abaixo especificada para editar perfil da sua 

conta ou criar o blog.  

 

3º passo 

Caso tenha escolhido criar blog primeiro, aparecerá a seguinte janela, onde você 

colocará o título do blog (pode mais tarde alterar nas configurações) e endereço 

eletrônico (URL), verificando a disponibilidade, até obter sucesso. Clique em continuar. 
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4º passo 

Escolha um modelo inicial para sua página. O modelo refere-se à aparência que se 

dará ao blog, dessa forma começará o processo de personalização da página. 
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5º passo 

A criação do blog está finalizada. Há duas opções: começar a postar ou personalizar 

a aparência. Caso tenha escolhido personalizar aparência clique onde indica a seta 

para começar. 

 

 

6º passo 

A janela abaixo mostra as opções de designer para o blog, disponibilizando 

alternativas para a aparência da página. O primeiro item é o modelo onde é possível 

trocar o modelo inicialmente escolhido. 
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6.1 Plano de fundo: Muda o esquema de cores do modelo escolhido. 

 

6.2 Ajustar largura: Dá a opção de redefinir o cumprimento da página. 
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6.3 Layout: É o esboço da sua página. Nesta opção se define a posição dos gadgets, 

postagem, etc. 
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6.4 Na opção avançado traz vários outros ícones que incrementará o blog, segue 

abaixo algumas das muitas as opções: 
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7º passo 

Após personalizar a página á sua preferência, você já pode postar as mensagem, 

fotos, textos etc, pode fazer a postagem que achar conveniente. Postagens são as 

atualizações desejadas, trazendo consigo alguma mensagem podendo ser 

transmitida por vídeos, fotos ou textos. Para postar você precisa clicar em NOVA 

POSTAGEM: 

 

8º passo 

Na janela para postagem, poderá escolher em HTML ou apenas escrever. Para 

postar vídeos ou fotos é preciso escolher HTML. 

 

 

 

 

 

 

 



                             Universidade Federal da Paraíba 
Centro de Ciências Sociais Aplicadas 
Departamento de Ciência da Informação 
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação 
Ação para cidadania e acesso livre à informação 

 

O conteúdo deste documento é de responsabilidade de seus autores. 

João Pessoa, Maio de 2011  

 
 

OBS: No caso de escolher HTML vão aparecer duas opções: você pode pegar a 

imagem do seu computador ou pela internet.  

 

8.1 Imagem do seu computador: 
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8.2 Resultado: 

 

9º passo 

Para criar Postagem de texto clique em escrever e comece a elaborar: 
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Assim que terminar de escrever a postagem, clique em “publicar 

postagem” conforme imagem abaixo. 
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10º passo 

Uma ferramenta muito interessante do blog é o Gadget, que são ”bugigangas” que 

oferece a possibilidade de incrementar a página como mostra as figuras abaixo, para 

adicionar um gadget basta clicar no seu próprio nome como mostra a figura abaixo: 
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Existe uma infinidade de Gadget para adicionar, selecione o mais adequado ao seu 

blog. 

 

 

 

 



                             Universidade Federal da Paraíba 
Centro de Ciências Sociais Aplicadas 
Departamento de Ciência da Informação 
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação 
Ação para cidadania e acesso livre à informação 

 

O conteúdo deste documento é de responsabilidade de seus autores. 

João Pessoa, Maio de 2011  

 
 

 

Na freqüência com que se usa o blog, vai automaticamente melhorando o aprendizado 

e o manejo de todas as ferramentas. Partindo disso finalizamos o tutorial básico para 

criação do blog. 


