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em dúvida, você já deve ter
ouvido falar em blog, seja por
seus alunos ou acessando a
internet. O blog é uma ferramenta online que permite aos usuários criar páginas personalizadas na
rede, com atualização diária, e que
conta com a opção de interagir com os
visitantes, através dos comentários que
eles podem deixar. A maior vantagem
do blog é que não é necessário ter conhecimento técnico avançado para se
criar um. Basta criatividade e disposição para atualizá-lo com freqüência.
Para uma gama cada vez maior de
professores, os blogs são velhos conhecidos. Já é possível encontrar na blogosfera (nome dado ao universo formado pelos blogs) sites pessoais de
educadores de todo o Brasil - os "edublogueiros", como eles se autodenominam. Por meio do blog, professores divulgam dados sobre suas disciplinas,
trocam informações profissionais e
educacionais e também utilizam a ferramenta pedagogicamente, criando
páginas das escolas onde trabalham

com o auxílio dos alunos. O uso pedagógico do blog traz muitas vantagens
para o ensino, pois utiliza uma linguagem comum entre os estudantes, já
que muitos mantêm blogs pessoais.
Foi por meio de um curso de formação oferecido pelo Núcleo de
Tecnologia Educacional da Secretaria
Municipal de Educação de Natal (RN)
que a professora Gilvânia Costa aprendeu como fazer parte do universo dos
blogs educacionais. Como orientadora
do laboratório de informática da Escola
Estadual Professor José Fernandes
Machado, ela se preocupou em fazer
das aulas de informática momentos de
grande aprendizado. Unindo o útil ao
agradável, Gilvânia propôs aos alunos
o desafio de criar um blog da escola.
Assim surgiu o "Construindo conhecimento na era digital". "Nesse espaço
registramos projetos pedagógicos desenvolvidos no espaço escolar, sites de
pesquisas, blogs educativos. Esse tipo
de atividade tem contribuído para elevar a auto-estima do aluno na medida
em que ele vê o seu trabalho publicado

e comentado pelos colegas e professores da escola", relata Gilvânia.
Para a professora gaúcha Marli
Fiorentin, a inclusão digital é um dever da escola e só traz benefícios aos estudantes. "O aluno aprende com mais
ludicidade e prazer, tornando a aprendizagem mais motivadora e envolvente, construindo o seu conhecimento
sem ser apenas um consumidor de informações, mas sujeito ativo no processo de construção do conhecimento", relata. A experiência de Marli com
blogs começou no final de 2004 e já lhe
rendeu bons frutos. No início de 2007,
a professora, junto com os alunos da
escola Dr. Álvaro Rocha, em Barra do
Piraí (RJ), passou a fazer parte de um
blog colaborativo entre Brasil, França
e Portugal, coordenado pela educadora
lusa Emília Miranda. A partir da leitura da obra Sm Tombos e um Pulinho,
do escritor brasileiro Cláudio Fragata,
que aborda o centenário de Santos
Dumont, os alunos realizaram diversas atividades para divulgação através
do blog, como pesquisas na internet e

de campo, confecção de réplicas dos
aviões e produção de textos. O ponto
alto foi a realização de uma videoconferência que reuniu professores, alunos, o escritor e autoridades educacionais dos três países.
Com o projeto, a equipe pedagógica
envolvida já alcançou grande reconhecimento, como o Prêmio Educadores
Inovadores do Concurso Microsoft
Brasil e o prêmio do Fórum Latino
Americano de Docentes Inovadores,
que aconteceu em setembro passado,
na Guatemala. E as vitórias não param
por aí. A equipe já está com passagem
comprada para Hong Kong, na China,
onde disputará a final mundial na categoria "Colaboração", em um evento que acontece nesse mês de novembro. Exemplos como esse só reforçam
as vantagens que o uso da tecnologia
traz ao processo de aprendizagem, ultrapassando barreiras muito maiores
que os muros da escola.
COMO FAZER
Existem diversos portais na internet
que oferecem o recurso, gratuito ou
não, para criação de um blog. Para esse
passo-a-passo, usaremos as instruções
do site www.blogger.com. O serviço é
gratuito, porém para utilizá-lo é preciso ter uma conta do Google.
Acesse o endereço www.blogger.
com/start . No lado direito da tela, clique no link da flecha laranja, onde está
escrito "Criar blog" (figura 1). O passo
número l é "Criar uma conta Google".

Porém, como especificado acima,
para criar um blog nesse site, você
já precisa ter uma conta do Google.
Então, clique no link "acesse-a primeiro" (figura 2). Faça seu login, digitando seu endereço de e-mail e sua
senha.

posição das postagens, etc. O Blogger
oferece doze modelos (Figura 4). Após
selecionar a opção que mais lhe agrade, clique em "Continuar" e... pronto!
Você já pode começar a usar seu blog!

Após lazer o login, você preencherá uma pequena ficha de inscrição. É aí
que você definirá o seu "Nome de Tela",
ou seja, o nome que será usado para assinar as postagens do seu blog. Digite o
nome escolhido e passe para a próxima
etapa, clicando em "Continuar".
No passo 2, você escolherá o nome
do seu blog. No campo "Título", preencha com o nome que melhor identifique
o seu blog. Pode ser seu nome, um nome relacionado a sua profissão ou à escola em que trabalha. O título escolhido aparecerá no seu blog publicado, em
seu painel e em seu perfil. No campo seguinte, escreva o endereço do seu blog.
Lembre-se de escrever em letras minúsculas e de não colocar acentos ou símbolos no endereço do seu site. Logo abaixo
do local onde você escreve o endereço do
blog, há o link "Verificar disponibilidade" (figura 3). Clique nele para se certificar de que não há outra página com o
mesmo endereço que o seu. Se o endereço estiver disponível, significa que você pode usá-lo. Caso esteja indisponível,
crie um novo endereço. Depois que tudo
estiver correto, clique em "Continuar".

Antes de criar o primeiro texto para publicar no blog, é importante editar o seu
perfil. Segundo as regras de etiqueta
usadas na rede (sim, a etiqueta virtual
já existe), você não deve se expor demasiadamente. Coloque apenas as informações pessoais essenciais. Lembre-se
que o conteúdo fica exposto para todos
lerem, sejam amigos, alunos, colegas de
profissão ou desconhecidos.
Na hora de escrever o texto para o blog, lembre-se de revisá-lo antes
de publicar, para evitar erros de português. Aliás, uma dica muito importante é prestar atenção na forma como
escreve. Apesar da internet ter sua linguagem própria (o "internetês" ou "miguxês"), não é recomendado que você
a utilize, principalmente para não dar
um exemplo errado aos seus alunos.
Se você quiser postar algum texto
de autoria de algum autor conhecido
ou de outro blogueiro, não se esqueça
de dar os créditos a ele e divulgando o
link original de onde encontrou o texto. Quando receber comentários a respeito de suas publicações, responda
sempre. O ideal é retornar em até 48
horas.

O próximo passo é escolher um
modelo de página para o seu blog, ou
seja, a aparência que ele vai ter - cor de
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