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Criação de Blogs: 

Criar uma nova conta no www.blogger.com 

 

Seleccionar a opção Iniciar 

 Se já possuir uma conta Google no passo 1 deverá escolher a opção “Iniciar 
sessão primeiro” 

 Senão deverá preencher o formulário 

Nota: deverá escrever os dados da conta para que mais tarde possa iniciar a sessão 
sem problema. 
 
E-mail: 
Palavra Passe: 
Endereço do blog: 

 

http://www.blogger.com/
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Como utilizar a nova interface atualizada  

A nova interface é  mais rápida e possui atalhos as ações mais importantes do blog. 
Veja o que mudou: 

Painel 

 

 

O Painel, é o ponto de partida. É onde está a lista de todos os seus blogs. Pode clicar 
nos ícones que surgem em frente dos seus nomes para realizar várias ações em cada 
blog, como por exemplo: 

 Escrever uma nova mensagem: basta clicar no ícone do lápis laranja 

 no Painel para aceder o Editor de mensagem. 

 Visualizar as suas mensagens: o ícone cinza  de lista de mensagens 
permite aceder à lista com os rascunhos e mensagens publicadas num blog 
específico. 

 Ficar em dia com os seus blogs favoritos: Por baixo da lista dos seus blogs está 
a lista dos blogs que segue, com um excerto das últimas mensagens. 

 Tudo mais: veja o menu suspenso (lista pendente ) ao lado do ícone 
Visualizar mensagens para obter um link rápido para: 

o Visão geral 
o Mensagens 
o Páginas 
o Comentários 
o Estatísticas 
o Ganhos 
o Layout 
o Modelo 
o Configurações 
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 Permite visualizar o blog 

 

Visão geral 

 

 

Na guia Visão geral, pode ver as atividades de seu blog, as novidades e dicas da equipe 
do Blogger e os Blogs interessantes recentes. 

Nova mensagem 

 

 

Para escrever uma nova mensagem, clique no ícone do Lápis laranja no Painel, ao lado 
do blog no qual quer postar. As opções Publicar, Guardar, Visualizar e Fechar estão na 
parte superior e as opções de mensagem, como Marcadores e Programar estão na 
parte lateral. 
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Nova página 

 

 

Na guia Páginas, pode clicar no botão Nova página se desejar que os leitores sejam 
redirecionados para uma nova página criada por si ou para outro endereço da web. 

Ganhos 
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A guia Ganhos É uma forma gratuita e simples de os utilizadores do Blogger ganharem 
dinheiro, mostrando anúncios da Google direcionados no respetivo blogue.  

 

Como personalizar o seu modelo 

 

Na guia Modelo pode clicar no botão laranja Personalizar para abrir o designer de 
modelo WYSIWYG fácil de usar, em que o formato exibido é o resultado final, ou 
escolher um dos modelos-padrão. Se desejar editar o HTML de seu blog, clique no 
botão cinza Editar HTML.  

Permissões e privacidade 

 

 

http://www.google.com/support/blogger/bin/answer.py?hl=pt-BR&answer=1269077
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Na guia Definições | Básico, pode clicar em "Editar" para modificar suas configurações 
de Permissões e Privacidade. 

Tarefas: 

1. Editar o perfil: adicionar uma imagem ao perfil 
2. Aplicar modelo: seleccionar um modelo do seu agrado, efectuar alterações ao 

modelo escolhido 
3. Criar uma mensagem: com imagem e etiqueta 

4. Alterar o esquema do blog: adicionar uma miniaplicação (caixa de pesquisa, lista de 
sondagem, hiperligações, Mostrar etiquetas) 

http://www.google.com/support/blogger/bin/answer.py?hl=pt-BR&answer=42673
http://www.google.com/support/blogger/bin/answer.py?hl=pt-BR&answer=41373
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Tarefas: 

1. Previsão do Tempo:  

Como colocar previsão meteorológica: 

Entre no site da Weather Underground:  

http://www.wunderground.com/ 

No formulário no topo da página digite o nome da sua cidade e clique no Botão de previsão 
rápida. Se encontrar a sua cidade clique no nome da cidade para aparecer  o ecrã com os 
dados completos da previsão do tempo, neste ecrã existe um botão com a hora e o tempo 
actual, clique em: 

 

Add this sticker to your homepage/ Faça para este local um Weather Sticker®  

Seleccione os modelos de botões/banners que.  

Irá surgir  um novo ecrã com  o modelo escolhido e o código para ser adicionado: 

<a href="http://www.wunderground.com/cgi-
bin/findweather/getForecast?query=zmw:00000.1.08554&bannertypeclick=wu_blueglass"><i

mg src="http://weathersticker.wunderground.com/cgi-
bin/banner/ban/wxBanner?bannertype=wu_blueglass&airportcode=LPFR&ForcedCity=Faro&F

orcedState=" alt="Click for Faro, Portugal Forecast" height="90" width="160" /></a> 

 
 

 

 

http://www.wunderground.com/
http://www.wunderground.com/
http://www.interney.net/blogfaq.php?p=7217847
javascript:StickerPopUp.togglePreview(true);
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Pode clicar em Get more styles and options for your Weather Sticker® here. Para adicionar 
mais estilos. 

2. Adicionar uma miniaplicação para localizar texto no blog. 
3. Inserir um vídeo do youtube (2 possibilidades) 
4. Adicionar uma miniaplicação para acrescentar uma barra de etiquetas ao blog 

 

http://www.wunderground.com/stickers/?query=zmw:00000.1.08554
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Criar um canal no youtube e acrescentar ao blog 

1. Criar uma conta no youtube (se tiver conta no gmail, basta iniciar a 
sessão e consulte o ponto 3. ) 

  

2. Preencher o formulário 

  

3. Aceder ao canal: 
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4. Criar um canal no youtube 
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5. Subscrever filmes para fazer parte do canal. Para isso basta 
pesquisar o vídeo e selecionar subescrever ou adicionar a favoritos. 
Poderá anular a subscrição mais tarde. 

6. Aceder ao blog e no esquema do blog adicionar uma miniaplicação. 
Selecionar a opção Barra de vídeo e preencher com o nome do 
canal criado 
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Acrescentar um contador de Visita ao Blog: 

 

1. Aceder ao site http://contador.s12.com.br/ (existem outros) 

 

 

2. Escolha o contador que pretende 

 

 

3. Inicie o contador no número que pretende (se for honesto será 0, a 
maioria de nós não é honesto) 

4. Em seguida selecione a opção “Eu aceito os termos” 
5. Seleccione a opção “Crie o Contador” 

http://contador.s12.com.br/
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6. Aceda ao Blog e no esquema do blog adicione uma miniaplicação. 
Selecionar a opção HTML e preencha com o nome: Contador  

 

 

 

 

 


