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BLOGS



BREVE HISTÓRIA

• 1997: Jorn Barger cria o termo “weblog” 
   Web (rede) + log (diário de bordo) = 

Weblog (diário de rede);

• Os diários online (redes) continham informações 
sobre fatos pessoais e  tornaram-se blogs com 
ferramentas de produção e manutenção de 
artigos postados cronologicamente;

(WIKIPÉDIA)



• Web 2.0 - Participação e colaboração com 
formato de páginas dinâmicas. 

• “Os blogs são veículos de publicação digital nos 
quais um ou mais autores publicam textos, 
geralmente sobre uma temática específica, em 
ordem cronológica inversa e de forma frequente.”

(ZAGO, 2010)

O que é um “blog”?



• WordPress é um aplicativo de 
sistema de gerenciamento de 
conteúdo para web;

• Além de blogs, também tem 
opções para desenvolver sites de 
e-commerce, revistas, jornais 
dentre outros.

Plataformas de Blog

• Blogger, é um serviço do 
Google, que oferece 
ferramentas para edição e 
gerenciamento de blogs.

(WIKIPÉDIA)



Tipos de Blog

● Culinária;
● Viagem;
● Político;
● Moda;
● Estilo de Vida;
● Pessoal;
● Profissional;
● Educativo;
● Música
● Dentre outros...

¹http://vovoneuza.blogspot.com.br/
²http://www.icouldkillfordessert.com.br/
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http://vovoneuza.blogspot.com.br/


• Cabeçalho
      – Título do blog
      – Descrição do blog (opcional)
      – Imagem de cabeçalho (opcional)

•

Principais Elementos



• Área textual
     –Título da postagem
     –Autor da postagem
     –Data de publicação
     –Comentários
     –Postagem
    –Tags (marcadores)

Principais Elementos



• Barra lateral
     – Caixa de pesquisa; Lista de blogs / links; 
Marcadores; Arquivo do blog.

Principais Elementos



• Definir o assunto do blog;

• Hospedagem e domínio;

• Escolha URL (Uniform Resource Locator)

• Layout ( a forma do blog e a organização 

dos conteúdos).

Como criar um blog?



ATIVIDADE

• Escolher um tema do seu interesse;

• Buscar e explorar os blogs que foram 
selecionados;
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  Muito Obrigado!


