
Criando blog com o blogspot.com

CONSTRUÇÃO DE BLOG COM O BLOGGER

Blog  é  uma  abreviação  de  weblog,  qualquer  registro  frequênte  de 

informações pode ser considerado um blog (últimas notícias de um jornal on-

line por exemplo).

A maioria das pessoas tem utilizado os blogs como diários pessoais, 

porém um blog pode ter qualquer tipo de conteúdo e ser utilizado para diversos 

fins. Uma das vantagens das ferramentas de blog é permitir que os usuários 

publiquem seu conteúdo sem a necessidade de saber como são construídas 

páginas na internet, ou seja, sem conhecimento técnico especializado.

Quem já possui um site pode aproveitar uma ferramenta de blog para 

atualizar seu conteúdo de maneira rápida e descomplicada, em qualquer lugar 

da internet basta digitar seu login e senha, escrever o que quer publicar e clicar 

num botão.  Conhecendo HTML e outras  ferramentas  de web  permitirá  que 

você  incremente  seu  blog,  conferindo  a  ele  um  aspecto  extremamente 

profissional,  ou então você pode também encaixar  seu blog dentro  do site, 

transformando algumas seções em blogs. 

O primeiro passo para a construção de um blog é querer criar,  ter o 

desejo de socializar seus conhecimentos, a partir daí é só acessar a internet e 

começar a construir, de forma rápida, simples e gratuita.

Existem  várias  ferramentas  online  para  fazer  um  blog,  como: 

www.bol.com.br, www.uol.com.br, www.blogger.com entre outros.

Após teste a escolha foi  pela utilização do  www.blogger.com por  ser 

popular, de uma empresa referência na internet (Google), estar em português, 

ser de fácil utilização e não requerer conhecimentos avançados por parte do 

usuário para a maioria dos recursos. 

Elaborado por nerisantos@ibest.com.br – www.atividadeseducativas.com.br Pág. 1/16

http://www.atividadeseducativas.com.br/
mailto:nerisantos@ibest.com.br
http://www.blogger.com/
http://www.blogger.com/
http://www.uol.com.br/
http://www.bol.com.br/


Criando blog com o blogspot.com

Criando um Blog

O  primeiro  passo  é  acessar  o  endereço  do  gerenciador  de  Blog 

www.blogger.com Surgirá a tela inicial do site onde você deverá realizar o 

cadastro para criação de uma conta e após realizar a criação do Blog. 

Observe abaixo a tela inicial do site. 

A parte acima, destacada como (a) deve ser utilizada se você possuir 

uma conta no Google, seja o Orkut, e-mail ou outro serviço da empresa.

Caso não possua uma conta no Google, faz-se necessário criá-la. Para 

isso são disponibilizados dois botões:  ou , este último no destaque 

(b) da tela abaixo.

Ao clicar no botão  ou  você será direcionado para a criação 

da conta conforme pode observar na tela a seguir.
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Tela que surge após clicar em  ou  para criação de conta no 

Google. 

O formulário para cadastro é autoexplicativo, porém vale observar:

No campo nome da tela use um nome que represente você, esse não é 

o nome do blog e sim da sua conta no Google e irá aparecer no seu blog 

quando você postar algum conteúdo.

No campo  Senha utilize uma senha mesclando letras e números para 

uma maior segurança, leia os Termos de uso e marque o campo 

Após preencher todos os dados, clique sobre o botão .

Surgirá nova tela, informando que você está quase concluindo a criação 

da conta e solicitando mais dados.
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Tela que surge após clicar no botão  , preencha os campos 

solicitados.

No campo   encontre o nome do país onde você 

está ou tem um celular ativo, pois essa informação servirá de base para o envio 

de seu código de verificação.

No campo digite o número de um celular que 

você possa receber mensagem. Não esqueça de colocar o código de área.

Após preenchido os dados clique sobre o botão .

Se  tudo  deu  certo  você  receberá  (em  alguns  segundos)  no  celular 

informado um código de validação que será utilizado na tela que irá surgir após 

o clique.

Insira o código recebido no celular no campo   e clique no 

botão .

Elaborado por nerisantos@ibest.com.br – www.atividadeseducativas.com.br Pág. 4/16

Digite aqui o código 
recebido em seu celular.

Informe corretamente os dados País 
e Número de celular (com código de 
área)

http://www.atividadeseducativas.com.br/
mailto:nerisantos@ibest.com.br


Criando blog com o blogspot.com

Se  o  código  foi  digitado  corretamente  quando  clicar  sobre  o  botão 

 deverá surgir a tela abaixo, onde passa-se efetivamente a criar o blog.

Esta tela é o Painel de Controle, onde você pode configurar seu perfil, 

criar e excluir Blogs, além de outras ferramenta.

Para iniciar a criação de um blog clique sobre o botão , nova 

tela será aberta, conforme você pode observar a seguir.
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Tela para criação de um blog:

No campo  digite um título sugestivo, que tenha a ver 

com o conteúdo que você irá postar, com você, com sua escola, empresa, etc.

Já  o  campo  ,  deve  ser  criado 

com atenção ainda mais especial, é ele que o usuário terá que lembrar para 

acessar o blog seja digitando diretamente o endereço ou pesquisando nos sites 

de  busco.  O  endereço  (URL)  também deve  ser  coerente  com o  conteúdo 

disponibilizado.

Após  digitado  os  dados  clique  sobre  o  link   para 

verificar se esse endereço está disponível (se nenhuma pessoa o utilizou – não 

pode haver dois endereços iguais). Se o endereço já estiver sido utilizado irá 

surgir  abaixo  do  link  a  seguinte  mensagem:  . 

Observe melhor na tela abaixo:

Tente  novamente  outro  endereço  até  encontrar  um  que  esteja 

disponível.  Quando  o  endereço  estiver  disponível  surge  a  mensagem 

. Observe abaixo um recorte da tela.

Clique agora no botão  para ir para a próxima etapa, a escolha 

do modelo inicial do seu blog.

Elaborado por nerisantos@ibest.com.br – www.atividadeseducativas.com.br Pág. 6/16

http://www.atividadeseducativas.com.br/
mailto:nerisantos@ibest.com.br


Criando blog com o blogspot.com

Nesta página você deve selecionar um modelo inicial para o seu blog. 

São oito modelos disponíveis, escolha o que mais lhe agradar e que possa 

também agradar aos usuários do seu blog. Vale lembrar que criamos um blog 

para  socializarmos o  nosso conhecimento,  nossas  experiências  com outras 

pessoas.

Observe  que  o  modelo  selecionado  está  destacada  com uma  borda 

laranja, para selecionar outro é só clicar sobre a imagem.

Concluída a escolha clique sobre o botão .

Se aparecer a tela abaixo, parabéns, seu blog já está criado agora é só 

começar a usar.

Chegar  até  a etapa acima é fácil,  agora começa a parte  trabalhosa, 

clique  em   e  comece  a  disponibilizar  seus  textos,  imagens, 

vídeos, trabalhos, relatos e tudo o mais que for de seu interesse e para o bem 

de todos.
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Postando mensagens no blog

O blog está fazendo sucesso na internet pela facilidade de postagem de 

conteúdo. A partir de agora serão disponibilizado informações acerca de como 

postar mensagem, mensagem somente com texto, mensagem com imagem e 

mensagem com vídeo (do youtube).

O  primeiro  passo  é  definir  um  título  para  a  mensagem,  no  campo 

 digite o assunto de sua postagem.

Na caixa de texto abaixo, digite a mensagem que irá estar disponível no 

blog.

Lembre-se  de  formatar,  destacar  as  partes  importantes,  utilizar 

coerentemente cores, imagens, fontes para deixar seu blog harmonioso e que 

desperte no usuário o desejo de ler, pesquisar, estudar.

Abaixo você pode observar melhor a tela para digitação de mensagens 

para o blog.

O botão   permite ter uma prévia de como ficará o conteúdo 

quando publicado.

Após  o  texto  digitado,  basta  clicar  no  botão   para 

disponibilizar a postagem na internet. Uma nova tela será mostrada com texto 

informando sobre a publicação da postagem (observa na imagem a seguir).
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Tela mostrando que a postagem foi publicada.

Clique no link  para visualizar o seu blog e ver como 

ficou  a  postagem  realizada.  Observe  na  imagem  a  seguir  como  ficou  a 

postagem, no blog recém criado.

A postagem acima foi feita somente com textos, a seguir entenda como 

fazer uma postagem com Imagem, Vídeo, Links, formatar etc.
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Postando mensagens com imagens e vídeos

Na parte superior da tela tem a barra de menu  

do blog, clique no link  para retornar a tela inicial do blog e clique sobre o 

botão  ou ainda procure pelo link .

Na guia Postagem que você é direcionado, está disponível a barra de 

ferramentas  que  permite  formatar  a  postagem bem como incluir  imagem e 

vídeo. Observe abaixo a barra com as informações referentes a cada botão.

Inserindo imagem

O botão   permite inserir imagem nos formatos .jpg .png 

e .gif. Quando clicado no botão surge a caixa de diálogo para incluir a imagem 

na postagem. 
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 Você pode incluir imagens de quatro formas distintas onde:

 Esta opção permite que você poste no blog fotos, imagens 

que estão no seu computador, para isso clique no botão , surgirá a 

caixa de diálogo abaixo. Localize e selecione a imagem e em seguida clique no 

botão .

A imagem selecionada será incluída na caixa de diálogo anterior. Inclua 

na caixa de diálogo quantas imagens desejar. Observe abaixo:
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Estando  com  as  imagens  incluída  na  caixa  de  diálogo,  selecione 

quantas deseja enviar ao blog e pressione o botão 

A(s)  imagem(ns)  selecionadas  serão  incluídas  no  formulário  de 

postagem, conforme você pode observar a seguir.

 Esta  opção  permite  você  incluir  imagens  que  já  inseriu 

alguma vez, mesmo que não postou. O processo é o mesmo do anterior, basta 

selecionar a imagem disponível  e clicar no botão   para 

adicionar a sua postagem.

 Esta  opção  mostra  as  imagens  já 

inseridas no blog e, caso você tenha álbum no Picasa, as fotos postadas nesta 

ferramenta estarão disponíveis para você postar no blog. 
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Obs.: Em relação a postagens de imagens e vídeos, a melhor opção é 

hospedar fora do blog, para fotos e imagens o Picassa, Flickr, Photobucket são 

opções válidas e para vídeos o youtube é uma das melhores opções. Caso 

queira utilizar essas ferramentas, pesquisa na internet apostilas sobre elas ou 

entre em contato comigo (nerisantos@ibest.com.br) que estarei produzindo e 

socializando passo a passo como criar conta e hospedar imagens e vídeos.

 Esta opção permite você utilizar imagens disponíveis em 

sites. Neste opção informe o endereço correto, incluindo o http://,  observe o 

exemplo de um endereço: http://atividadeseducativas.com.br/links/logotipo.jpg
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Inserindo vídeo

Ao clicar sobre o botão  surgirá a tela de diálogo abaixo:

São três opções disponíveis sendo:

 Esta opção permite que você inclua vídeo disponível no 

seu computador. O processo é similar ao de inserir imagem, porém o tempo de 

envio do vídeo ao servidor irá variar, dependendo do tamanho do seu vídeo e 

velocidade da internet, podendo levar de minutos a hora.

Obs.:  Como citado na página anterior,  a melhor opção é hospedar o 

vídeo fora do blog, isso o deixa mais leve e facilita a navegação por parte do 

usuário.

 Esta  opção  disponibiliza  uma  barra  para  pesquisa  de 

vídeos no youtube.

Basta  digitar  uma  ou  mais  palavras  chave  no  campo 

 e  clicar  sobre  o  botão   que  será 

mostrado os vídeos disponíveis.  Clique no vídeo desejado e após no botão 

 para inserir na postagem.
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 Caso você tenha postado vídeos no youtube 

com a conta de usuário que está utilizando no desenvolvimento do blog eles 

serão listados nesta opção.

Editando e excluindo postagens

As  vezes  postamos  algo  no  blog  e  faz-se  necessário  reformular  o 

conteúdo  ou  mesmo excluir  a  postagem.  Para  realizar  essa  tarefa  existem 

vários  links,  porém  dependendo  da  sessão  onde  você  está  possa  haver 

dificuldade de encontrá-los facilmente. 

Uma maneira fácil de se chegar é clicando em , podendo 

ser também através do link  ou mesmo .

Você será levado a tela de nova postagem (abaixo), observe as diversas 

abas e  links  disponíveis,  navegue sobre  eles,  são dezenas de ferramentas 

disponíveis.
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Clicando no link  você terá acesso a lista das postagens 

realizadas, caso queira editar, visualizar ou mesmo excluir, basta selecionar a 

postagem e clicar sobre a opção desejada. 

O Blogspot possui ainda dezenas de ferramentas para você incrementar 

seu blog, para que o mesmo fica cada dia melhor você terá de visitar outros 

blogs,  observar  como  são  desenvolvidos,  realizar  pesquisa  na  internet  em 

busca de dicas, outras apostilas, aprofundar seu conhecimento em HTML (a 

linguagem mais simples da Internet), porém, não será isso que fará do seu blog 

sucesso e sim o conteúdo, as suas experiências, sua contribuição prática, com 

assuntos relevantes.
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