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O Blog como Ferramenta Pedagógica 

 Os Blogs são páginas pessoais, em formato de 
diários, atualizadas a qualquer momento, trazendo 
links para outros blogs do dia-a-dia ou temas 
específicos, como cinema, arte música, educação e 
gira em torno de comentários sobre atualidades. 

 É a abreviação da palavra Weblog (rede, teia) e Log 
(registro);  

 Blogs consistem em publicações de conteúdos de 
temas e assuntos variados de forma cronológica 
como um jornal, ficando arquivado por um período 
determinado; 



O Blog como Ferramenta Pedagógica 

 Podem dar suporte a Educação como um jornal 
acadêmico, um espaço de reflexão e discussão dos 
estudantes, uma maneira de construir conhecimento  
de  forma  autônoma  e  coletiva (colaborativa),  uma 
memória coletiva  para equipes remotas ou não, bem 
como uma orientação para um estudante  novo; 

 Registrar os conhecimentos adquiridos  durante os 
projetos de estudo (links, fotos, ilustrações e sons;  

 Os professores acompanham e orientam as pesquisas 
abrindo novos canais de comunicação e  incentivando, 
com  isso,  o  convívio e aprendizagem das tecnologias 
envolvidas; 

 



O Blog como Ferramenta Pedagógica 

 Compartilhar conhecimentos; 
 

 Escrever sobre algo, implica em reflexão e crítica; 
 

 Desenvolver a habilidade de gerir informação; 
 

 Desenvolver a habilidade de transformar informação 
em conhecimento; 

 

 Desenvolver o espírito de colaboração (aprender a 
conviver); 

 

 Aprender a aprender.   



O Blog como Ferramenta Pedagógica 

 
BLOG DA TURMA: 
 
Objetivos pré-estabelecidos; 

Envolver os alunos na escolha do nome; 
 

Envolver alunos em debates; 
 

Orientar a construção de textos cooperativos; 
 

Discutir com os alunos as fotos que todos vão 
visualizar. 



O Blog como Ferramenta Pedagógica 

BLOG DO ALUNO 
 
Um hábito convertido em criatividade, análise e síntese, 
a partir de artigos curtos e diretos; 

 

Todos fazem comentários nos blogs dos colegas; 

 

Professor faz a moderação e “posta” comentários e 
pode utilizá-lo como Instrumento para verificação de 
aprendizagem e de avaliação. 

 

Divulgação e estímulo para os pais fazerem 
comentários; 



O Blog como Ferramenta Pedagógica 

BLOG DE EVENTOS PEDAGÓGICOS 
 
Características jornalísticas; 

 

Planejamento envolvendo alunos e professores (tarefas 
distribuídas); 

 

Alunos no processo de redação; 

 

Comunicação da escola com a comunidade; 

 

Comunidade escolar na construção, “postando” 
entrevistas, depoimentos e opiniões. 



O Blog como Ferramenta Pedagógica 

 
BLOG DO LIVRO 
 
O professor escolhe o livro (o indicado pode tornar-se 
interessante); 
 
Tarefas distribuídas aos alunos para criação, 
organização e comentários; 
 
Post: capítulos, pensamentos, opiniões sobre o 
conteúdo e personagens, pesquisa sobre o autor, etc. 



O Blog como Ferramenta Pedagógica 

Dicas para o Blog 
 

Leia outros blogs; 

Seja diferente, desenvolva um tema; 

Escreva bem; 

Admita os seus erros; 

Adicione outras mídias: imagens, sons, vídeos; 

Tenha voz ativa – “blogar” exige paixão e autoridade; 

Saia da blogosfera, relacione-se com o maior número 
possível de pessoas; 

Mantenha contacto com os visitantes; 

Mantenha sua integridade; 

Blogue porque você quer “blogar”. 



O Blog como Ferramenta Pedagógica 

 

 

Como fazer e hospedar: 

https://www.blogger.com/start 

http://blig.ig.com.br/ 

http://www.blog-se.com.br/blog/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.blogger.com/start
https://www.blogger.com/start
http://blig.ig.com.br/
http://blig.ig.com.br/
http://www.blog-se.com.br/blog/
http://www.blog-se.com.br/blog/
http://www.blog-se.com.br/blog/
http://www.blog-se.com.br/blog/


O Blog como Ferramenta Pedagógica 

 Referências: 
 

 http://fazendo-blogs.blogspot.com 

 

 http://blog.stewtopia.com/2006/10/27/the-
scobles-10-ways-to-a-killer-blog/  

  http://novoblogbeta.blogspot.com/ 

 

 http://pt.wikipedia.org/wiki/Blogs_educativos#Van
tagens_dos_blogs_educativos 
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http://internetnaeducacao.blogspot.com/ 
http://penta3.ufrgs.br/PEAD/Semana01/index.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fcefsport.blogspot.com/ 
http://blog.mundoeducacaofisica.com/category/educacao-
fisica-escolar/page/2/ 
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