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INTRODUÇÃO 
 

“...tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que 

é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de 

boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja 

isso o que ocupe o vosso pensamento.”    Filipenses 4:8   Bíblia 
 

A proposta desse guia é ajudar os interessados em criar e manter 

um blog. Entretanto, acredito firmemente que, se um blog não 

tiver uma filosofia que se adeque ao que está escrito no versículo 

acima, sua ideia deve ser abortada.  
 

Logo de início, no processo de criação de um blog (exemplo: no 

Blogger), é indicada a leitura dos Termos de Uso. Mas a 

criatividade humana é ilimitada, e os regulamentos desse 

documento não conseguem abranger toda a vastidão de temas que 

podem ser abordados em um link. Portanto, visando uma 

coerência ao que acredito, incentivo a todos os leitores desse guia a 

procurarem temáticas relevantes, utilizando um vocabulário livre 

de termos de baixo calão, e que não seja ofensivo às autoridades, a 

quem devemos respeitar. 
 

Criar um blog não é difícil. Desafiador é mantê-lo, e mantê-lo de 

forma ética. Mas isso não é impossível, e ter esse canal de 

comunicação com pessoas de todo mundo é muito prazeiroso, além 

de proporcionar contatos até então impensáveis. 
 

Que Deus ajude você, caro (a) leitor (a), a criar um blog 

interessante, que agrade não só a internautas, mas principalmente 

a Deus! 
 

Karen Rachel 
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1) CONCEITO E NOME PARA O BLOG 

Qual é o objetivo do seu blog?  

Ser um link para expor o que você acha de interessante em 

termos de matérias, ou ser um espaço de comunicação de uma 

instituição que você representa?  

Em qualquer hipótese, a primeira iniciativa a ter é a escolha do 

nome. Preferivelmente, visando uma boa memorização por parte 

dos internautas, esse nome deve ser: 

1 - Objetivo; 

2 - Não deve ter caracteres como underline ‘_’ ou ponto ‘.’ ; e  

3 - Igual, tanto para o login (acesso que deve ser criado para o 

Google) e também para o nome em si do blog, ou esses 

nomes devem ser bem relacionados. 

 

Um exemplo: login no Google dicask (incluso no e-mail 

dicask@gmail.com) e nome do blog dicasdakaren.blogspot.com. 

Como pode ser observado, o login é a parte antes do arroba ‘@’ do 

e-mail. 

Outro exemplo: login fashionlud e fashionlud.blogspot.com. 

 

Assim, o primeiro passo para a criação de um blog no Blogger 

(www.blogger.com - link que pertence ao Google), é a criação de 

uma conta (e-mail) no Gmail. Essa conta possibilitará o uso de 

outras ferramentas muito importantes para um blog, como o Picasa 

(picasaweb.google.com – gerenciador de fotos) e o Google Sites 

(sites.google.com – um espaço onde pode ser incluído arquivos). 

 

 

2) CRIAR UMA CONTA (LOGIN) NO GOOGLE 

- Acessar www.gmail.com 

- Clicar no botão “Criar uma conta >>” 
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2) CRIAR UMA CONTA (LOGIN) NO GOOGLE - continuação 

- Acessar www.gmail.com 

- Caso seja um blog para uma espécie de instituição, você já pode 
colocar no Nome e Sobrenome partes do nome da instituição. 
Ex.: Nome – Fashion e Sobrenome – Lud. 

- Escolher um login (lembre-se: também deverá ser o nome do 
blog) breve. Exs.: demartoneb (do blog 
demartone.blogspot.com), bullyingalerta (do blog 
bullyingalerta.blogspot.com) etc. 

- Preferivelmente, a senha deve ser pequena (para poupar o 
tempo de digitação gasto em cada acesso), e deve ser formada 
por letras e números. Exemplo: (nome de alguém)+(ano 
importante) – mariana95 

- Ao escolher a pergunta de segurança, grave bem a resposta 
dada, pois ela será fundamental para a recuperação da senha, 
caso algum dia esta seja esquecida. 

- Após preencher os demais campos, e ler os “Termos de Serviço 
do Google”, clicar no botão “Aceito. Criar minha conta.” 

- Clicar no botão para iniciar o uso da conta. 

 

 

3) CRIAR UM BLOG NO BLOGGER 

 

- Caso já não esteja „logado‟ na sua conta do Gmail, acessar 
www.gmail.com e digitar o login e a senha. 

- Clicar no menu superior a opção mais 
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3) CRIAR UM BLOG NO BLOGGER - continuação 

- No menu vertical que se abrir, escolher a opção e muito mais 

- Escolher a opção Blogger 

- Proceder às etapas de criação do blog 

Concluído esse acesso, e tendo realizado a saída (logout) do 
Blogger ou da conta do GMAIL, nos acessos futuros ao Blogger, 
essa é a tela que aparecerá – a tela do Painel. 

 

Para incluir novas postagens: clicar no botão NOVA POSTAGEM. 

Para editar postagens já incluídas no blog: clicar na opção “Editar 
postagens”, ao lado do botão NOVA POSTAGEM. 
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3) CRIAR UM BLOG NO BLOGGER - continuação 

Para alterar as configurações, clicar na opção “Configurações”, 
ao lado da opção “Editar postagens”. 

A tela de Configurações tem várias guias, e uma importante para 
ser editada é a chamada Comentários (veja seta vermelha). 

 

 

Nessa guia, recomenda-se: 

Comentários – Exibir 

Quem pode comentar? – Qualquer um 

Posição do formulário de comentários – Janela pop-up 

Moderação de comentários – Sempre e digitar o e-mail para onde 
será solicitada a permissão para os comentários. É 
EXTREMAMENTO IMPORTANTE HAVER ESSA MODERAÇÃO, 
POIS HÁ INTERNAUTAS ESPECIALIZADOS EM POSTAR 
COMENTÁRIOS NEGATIVOS (E POR VEZES OBSCENOS) EM 
BLOGS ALHEIOS. 

Exibir uma confirmação de palavras para os comentários? – Não 
*Tendo em vista a moderação de comentários, não é necessário a 

confirmação de palavras. 

Ao final, clicar no botão SALVAR CONFIGURAÇÕES. 
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ATENÇÃO! 
Após a criação da conta no Gmail, e também do blog, os próximos 
acessos para alterações no blog podem ser feitos diretamente por 
meio do link www.blogger.com. Não é mais necessário acessar a 

conta no Gmail, para depois acessar o Blogger – pode ir direto 
para esse último. 
 

4) BUSCAR MATÉRIAS PARA SEREM POSTADAS NO BLOG 

- Procurar textos interessantes na internet 

- Selecionar o texto escolhido e teclar CTRL + C 

- Abrir o programa MS Word e teclar CTRL + V 

- Preparar o texto para ser postado: 

 Selecionar todo o texto (CTRL + T) 

 Formatar o parágrafo (Menu Formatar – Parágrafo): 
Espaçamento – Antes: 0pt   Depois: 0pt    Entre linhas: 

simples 

 Formatar a fonte para diferenciar maiúsculas e minúsculas 
(Menu Formatar – Maiúscula e minúscula - minúscula) 

 Ler TODO O TEXTO, e colocar como Maiúscula as 
primeiras letras das sentenças. Também proceder às 
eventuais correções ortográficas. 

 Se houver mais de um parágrafo, ajustar as quebras de 
linha. Clicar no botão Mostrar/Ocultar ( ¶ ) , localizado na 

linha abaixo do Menu do Word. Onde houver o símbolo (   ) 
deve-se: posicionar o cursor ANTES desse símbolo, deletá-
lo e teclar <Enter>, o que fará surgir o símbolo ( ¶ ) no 
lugar. 

 Salvar o arquivo na Pasta „Meus documentos‟ com o título 
“texto provisório”  

 

5) ESCOLHER UMA FOTO NO GOOGLE IMAGES 

- Acessar www.google.com 

- Clicar na primeira linha acima no tópico Imagens 
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5) ESCOLHER UMA FOTO NO GOOGLE IMAGES – 

Continuação 

- Digitar alguma palavra que combine com a idéia principal do 
texto (por exemplo: se o texto fala sobre liberdade de expressão, 
então digita-se „liberdade de expressão‟) 

- Escolher uma imagem 

- Anotar em um papel os dois primeiros números do tamanho da 
imagem (é descrito abaixo – por exemplo: 512 x 384) 

- Clicar na imagem escolhida 

- Clicar novamente na imagem escolhida 

- Com o cursor em cima da imagem, clicar no botão direito do 
mouse 

- Clicar no item „Salvar imagem como‟ 

- Na janela que vai se abrir, no campo „Salvar em:‟, procurar o 
diretório „Minhas imagens‟ e no campo „Nome do arquivo:‟ digite 
„figura1‟ 

 
 

6) AJUSTAR A FIGURA PARA A POSTAGEM 

As figuras que ficarão à direita ou à esquerda, devem ter, no 
máximo, 200 x 200 px. As figuras que ficarão no centro da 
postagem, podem ser maiores. 

Para ajustar as figuras, utiliza-se o programa FireWorks: 

- Abrir o programa FireWorks 

- Processar a figura (Menu File – Batch Process...) 

- Escolher a figura1 que está no diretório „Minhas imagens‟ 

- Clicar duplamente o arquivo figura1 

- Clicar no primeiro botão do lado inferior direito „Next‟ 

- Na coluna à esquerda, clicar duplamente no item ‘Scale’
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6) AJUSTAR A FIGURA PARA A POSTAGEM – Continuação 

- Abaixo, na caixinha que aparece (a opção no momento é „No 
Scaling‟), escolher „Scale to Fit Area‟ e colocar nas caixinhas 
abaixo 200 e 200 (ou os números que desejar) 

- Clicar no botão inferior direito „Next >‟ 

- Clicar no botão „Browse‟ (ao lado da expressão „Custom 
location‟) 

- Na caixinha ao lado do termo „Select:‟, escolher o diretório „Meus 
documentos‟ 

- Clicar no botão „Select Meus documentos‟ 

- Clicar no botão „Batch‟ 

- Depois de visualizar a frase „Batch processing finished normally‟, 
clicar no botão „OK‟ 

- Sair do FireWorks 

A figura que foi ajustada está no diretório „Meus documentos‟ 
 

7) INCLUIR UMA NOVA POSTAGEM NO BLOG 

- Acessar www.blogger.com 

- No campo „Nome do usuário:‟ digitar a parte do gmail.com antes 
do @, e digitar a senha 

- Clicar no botão azul NOVA POSTAGEM 

- Digitar o título da postagem 

- Clicar dentro do campo da postagem 

- Clicar no botão „Adicionar imagem‟ (arraste o cursor até achá-lo) 

- Clicar no botão „Procurar‟ e acesse o diretório „Meus 
documentos‟ 

- Clicar no botão „Menu Exibir‟ e escolha „Detalhes‟ 

- Clicar no campo ‘Data’ duas vezes, que aparecerá a figura 
ajustada: figura1
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7) INCLUIR UMA NOVA POSTAGEM NO BLOG – continuação 

- Clicar na figura1 e depois no botão abaixo „Abrir‟ 

- Escolha a posição que você deseja (esquerda/centralizar/direita), 
e o tamanho da imagem (pequena/média/grande) 

- Se já não estiver ativo, clique no quadrado referente a „Aceito os 
Termos de Uso‟ 

- Clicar no botão „Fazer upload de imagem‟ e depois no botão 
„Concluído‟ 

- Abrir o arquivo „texto provisório.doc‟ que está na pasta „Meus 
documentos‟ 

- Teclar CTRL + T e depois CTRL + C 

- Voltar para a tela do Blogger 

- Clicar dentro do campo da postagem e teclar CTRL + V (se o 
CTRL + V não funcionar, então clique na guia „Editar HTML‟. 
Posicione o cursor no fim do texto que aparece e tecle CTRL + 
V. Volte depois para a guia „Escrever‟) 

- Clique no final do texto e tecle 2 vezes <Enter>. Digite „*‟ para 
delimitar o espaço do texto. 

- Tecle CTRL + A para selecionar todo o texto.  

- Clique na janela dos tipos de Fonte e escolha uma de sua 
preferência (Verdana, Trebuchet etc.). Se for Trebuchet, escolha 
o tamanho large, no botão ao lado. 

- No campo „Marcadores para essa postagem‟, escolha um 
marcador já existente ou crie um com o assunto da postagem 

- Se desejar que essa postagem não apareça logo no blog, mas 
somente posteriormente, clique no item Opções de postagem, e 
programe a data e a hora da postagem 

- Clique no botão „PUBLICAR POSTAGEM‟  

Visualize o resultado em uma outra janela e, sendo necessário, 
edite a postagem. Quando houver finalizado as operações 
desejadas, sair do Blogger (opção „Sair‟ – canto direito superior). 
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8) INCLUIR UM LINK NA POSTAGEM 

- Selecionar, com o cursor, o endereço eletrônico (na Internet) 
para o qual se fará o link 

- Teclar CTRL + C 

- Dentro da postagem, escrever o nome do site (do endereço 
eletrônico) 

- Selecionar, com o mouse, o nome do site que acabou de ser 
digitado na postagem 

- Clicar no botão LINK (veja abaixo circulado em vermelho) 

 
 

- Aparecerá a janela abaixo, e no campo em branco deve-se 
apagar a parte em azul, e teclar CTRL + V, a fim de „colar‟ o 
endereço obtido anteriormente. 
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8) INCLUIR UM LINK NA POSTAGEM - continuação 

- Clicar no botão OK 

- Teclar na Guia “Editar HTML” 

- Procurar o endereço eletrônico escolhido e, após ele, após as 

aspas “”, digitar target=”_blank”. Essa medida fará com que 

esse link NÃO se sobreponha ao blog, mas que se abra em uma 
janela independente. 

 
 

- Terminado todo o processo, clicar no botão abaixo PUBLICAR 
POSTAGEM. 

 

9) SALVAR ARQUIVOS PARA ‘LINKAR’ NA POSTAGEM  

- Acessar www.gmail.com, digitar o login e a senha 

- Após estar “logado”, acessar o http://sites.google.com/ 

- Digitar a senha 

PARTE I – Criando o site 

- Clicar no botão Criar site 

- Escolha o item Modelo em branco 

- Preencha os campos solicitados, digite a palavra de 

confirmação, e clique no botão Criar site 
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9) SALVAR ARQS. PARA ‘LINKAR’ NA POSTAGEM – cont. 

O site foi criado, e ele poderá ser muito útil para incluir arquivos 
(documentos do Word, planilhas, documentos do Powerpoint 
etc.). O endereço eletrônico para localização dos arquivos será 
este: 

http://sites.google.com/site/nomedoseusite/ 

Por exemplo: http://sites.google.com/site/dicasdakaren/  

 
PARTE II – Fazendo o upload dos arquivos 

- Acessar www.gmail.com, digitar o login e a senha 

- Após estar “logado”, acessar o http://sites.google.com/ 

- Digitar a senha 

- Clicar no Nome do seu site 

- Clicar no link Editar barra lateral 
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9) SALVAR ARQS. PARA ‘LINKAR’ NA POSTAGEM – cont. 

- Clicar no link Anexos, depois no botão Fazer upload, depois 
escolher o arquivo e clicar no botão Fazer upload da janela que 

se abriu. 

 
 

- O arquivo é anexado 
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9) SALVAR ARQS. PARA ‘LINKAR’ NA POSTAGEM – cont. 

- Considerando que o upload do arquivo 
Trabalhando_em_Equipe.doc deu certo, o endereço eletrônico 
dele seria: 
http://sites.google.com/site/nomedoseusite/Trabalhando_em_Equipe.
doc 

 
PARTE III – Fazendo o link na postagem em referência ao arquivo 

O procedimento é semelhante ao explicado no item 8) Incluir um 
link na postagem, só que desta vez, ao invés de um endereço na 
Internet, o endereço será o do arquivo:  
http://sites.google.com/site/nomedoseusite/Trabalhando_em_Equipe.doc 

 
- Dentro da postagem, escrever o nome do arquivo (no caso, 

“Trabalhando em Equipe”) 

- Selecionar, com o mouse, o nome que acabou de ser digitado na 
postagem 

- Clicar no botão LINK (veja o exemplo no item  8) Incluir um link 
na postagem) 

- Digitar: 
http://sites.google.com/site/nomedoseusite/Trabalhando_em_Equipe.
doc 

 - Clicar no botão OK 

- Teclar na Guia “Editar HTML” 

- Procurar o endereço eletrônico escolhido e, após ele, após as 

aspas “”, digitar target=”_blank”. Essa medida fará com que 

esse link NÃO se sobreponha ao blog, mas que se abra em uma 
janela independente. 

 

10) OPERAR O TWITTER 

- Acessar o seu blog 

- Clicar no título da postagem mais recente 
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10) OPERAR O TWITTER – continuação 

- Selecionar e teclar CTRL+C no link da postagem (o endereço 
virtual que aparece na primeira linha da janela, geralmente 
terminado em .html ) 

- Clicar no ícone do Twitter (onde em geral tem o passarinho azul) 
do seu blog 

- Clicar no item Login 

- Digitar o Username (nome antes do @ do gmail.com) e a senha, 
teclando <Enter> no fim 

- Clicar no item Home 

- Digitar o título da postagem, um esçaço em branco, um tracinho - 
, outro espaço em branco, e depois teclar CTRL + V 

- Clicar no botão „update‟ 

Com esses procedimentos, uma mensagem sobre a postagem 
mais recente do blog foi lançada no Twitter. Para sair do Twitter, 
clica no item „Sign out‟ – canto superior direito. 


