
A sua escola já tem um site? 
Brasílio Neto 
 
Se a resposta for sim, ótimo! A matéria a seguir ajudará a rever alguns pontos e avaliar se você 
optou pela melhor maneira de desenvolvê-lo. Mas se a resposta for negativa, preste atenção nas 
dicas e comece agora mesmo a providenciar o seu canal de comunicação na Internet  
 
Antes de dar o primeiro passo, responda algumas perguntas: 
 
1 – O que você quer com o seu site? 
Será um site de utilidades para os alunos, pais e funcionários, ou apenas um mostruário da 
escola, com fotos, corpo docente, etc.?  
 
2 – Que cara o site de sua escola deve ter? 
Se a escola já tem uma marca que represente a instituição, com cores características presentes 
também no uniforme, é conveniente manter esse padrão no site para que os visitantes possam 
identificá-lo mais facilmente. Crie vínculo entre a imagem física e a virtual.  
 
3 – Quanto pretende investir?  
Para colocar seu site no ar, você precisará de um servidor para hospedá-lo e de um projeto para 
desenvolvê-lo e mantê-lo constantemente atualizado. Há servidores pagos e gratuitos no 
mercado. Mas lembre-se: grandes estruturas necessitam de mais recursos. De acordo com 
Claudio Gora, diretor de marketing da LocaWeb, empresa nacional que oferece soluções em 
Internet e hospedagem de sites, os servidores gratuitos são mais utilizados para sites pessoais e 
blogs, instituições maiores precisam de uma estrutura de hospedagem. “As escolas não podem 
tratar seus sites com amadorismo e correr o risco de ficar fora do ar por falta de segurança”, diz.  
 
Quanto ao desenvolvimento, pode ser terceirizado ou feito internamente pela escola, mas leve 
sempre em consideração a sua estrutura. Por isso não é possível estabelecer uma média de 
quanto a instituição vai gastar com o site, vai depender de como pretende desenvolvê-lo.  
 
4 – Onde hospedar seu site? 
Como já explicamos, existem empresas que cobram para prestar esse serviço, da mesma maneira 
que existem outras que fazem isso gratuitamente. A diferença está na confiança e no suporte às 
tecnologias utilizadas. Nos servidores pagos, você pode escolher o plano que melhor se adapte às 
suas expectativas. Segundo Claudio Goras, é importante considerar três questões ao escolher seu 
servidor. “O atendimento 24 horas, ou seja, o suporte às suas necessidades, a disponibilidade do 
serviço e as inovações tecnológicas devem ser os principais fatores em sua decisão”, explica.  
 
5 – Quem vai cuidar do site? 
Tenha pelo menos um canal com informações atualizadas constantemente, não precisa ser 
diariamente, pode ser semanalmente ou quinzenalmente. Como já dissemos, a manutenção do 
site pode ser terceirizada ou feita por um responsável, que tenha os conhecimentos necessários, 
dentro da própria escola.  
 
6 – Como o site será encontrado? 
Um site não tem função se não for acessado. Ele deve ser divulgado no boletim da escola, na 
agenda ou na própria Internet, em sistemas de busca. Consulte alguns endereços para cadastrar 
seu site: 
Aonde: http://www.aonde.com.br/cadastro.php 
Yahoo:http://submit.search.yahoo.com/free/request (é necessário ter um e-mail yahoo) 
Cade: http://www.cade.com.br (páginas comerciais, assim como páginas de escolas particulares, 
precisam pagar pelo serviço) 
DigiBusca: http://www.digibusca.com.br 
 



7 – Qual será o endereço do seu site? 
Assim cComo é conveniente manter marca e cor, é ideal que o site tenha o mesmo nome da 
escola, ou o mais parecido possível, para facilitar que seja encontrado. Será necessário, então, 
verificar se o endereço que você deseja está disponível e, em seguida, registrá-lo. Para registrar o 
seu domínio, é preciso pagar uma taxa de trinta reais pela manutenção anual. No endereço 
http://registro.br/info você pode encontrar informações sobre como fazer a aquisição do domínio.  
 
Colocando a mão no mouse 
Definidas essas questões, basta criar o layout, ou seja, a cara do site, e colocá-lo no ar!  
 
O que é necessário para criar uma página de Internet:  
 
Coloque todas as idéias no papel.  
 
Desenhe um mapa do site, como funcionará a navegação, quantas páginas terá e como será a 
comunicação entre elas.  
  
Desenhe um esboço de cada uma das páginas para visualizar a localização do menu de navegação 
e dos demais conteúdos. Mantenha o menu sempre no mesmo lugar em todas as páginas.  
 
Verifique o que é realmente necessário, preocupe-se com a organização, pensando como o 
visitante gostaria de visualizar as informações.  
 
Identifique as páginas, coloque a marca de sua escola sempre bem visível e em localização 
comum a todas as páginas. Preocupe-se com um design agradável e uma boa comunicação visual, 
mas não faça o visitante esperar muito para visualizar outros conteúdos.  
 
Depois do site pré-planejado, começa a parte prática. Não é necessário saber programar em HTML 
para fazer uma página de Internet, existem inúmeros softwares para isso. Eles são parecidos com 
os editores de texto, porém, exigem licença para serem utilizados. Os softwares livres exigem um 
maior conhecimento de HTML. Acesse o passo a passo que nossa equipe desenvolveu para lhe 
auxiliar nessa tarefa: www.profissaomestre.com.br  
 
Depois das páginas construídas, é preciso publicá-las na Internet através de um servidor. Lembre-
se de escolher o que melhor se ajuste a sua necessidade. A maioria dos servidores de 
hospedagem tem gerenciadores de conteúdo para colocar seu site no ar. 
 
Dicas para a sua escola no mundo virtual * 
 
– A Internet é a representação da sua escola 24 horas por dia, 7 dias na semana. Faça algo de 
qualidade! 
 
– Seu site é um canal de acesso para diversos públicos, planeje e ofereça conteúdos e serviços a 
cada um deles. 
 
– A Internet é a extensão do planejamento da sua escola, utilize-a como apoio para conquistar os 
seus objetivos. 
 
– Leve a escola para dentro da casa dos seus alunos, crie extranets com serviços e conteúdos 
exclusivos. 
 
– A linguagem da Internet é objetiva e direta, adapte o discurso da escola ao meio. 
 
– A boa navegabilidade de um site é importante para obter melhores resultados, crie de forma 
inteligente sem muitos exageros. 



 
– Leve em conta a hierarquia de conteúdo, deixe a informação mais procurada com maior 
destaque. 
 
– Aplique conceitos de usabilidade e navegabilidade planejando o entendimento do conteúdo, bem 
como a forma de navegar. 
 
– Mantenha o site sempre atualizado. 
 
– Ouse, se diferencie, busque soluções inovadoras. Na Internet, o concorrente é qualquer site 
mais interessante que o seu.  
 
– Deixe disponível no site, em um ponto bem visível, os contatos telefônicos e o e-mail da escola.  
 
* Rodrigo Turra, diretor de atendimento da Invision Comunicação Interativa, empresa que atua no 
planejamento, criação e tecnologia para a Internet.  
 
Caso a construção e a manutenção do seu site estejam fora do orçamento da escola, procure 
parcerias junto a empresas de hospedagem e desenvolvimento. Envolva toda a comunidade, de 
dentro e fora da escola, na produção do site. Talvez haja um aluno ou professor que entenda mais 
dos conceitos técnicos, ou mesmo uma empresa no seu bairro disposta a colaborar. Mas não deixe 
de criar seu site. Isso é importante para a divulgação de sua escola e para o crescimento, o 
desenvolvimento e a comunicação de toda a comunidade escolar.  
 
Navegador – Software utilizado para visualizar páginas de Internet.  
Software – Programas e aplicativos de computador. 
Hospedagem – Serviço prestado por algumas empresas voltadas à Internet para armazenamento 
dos arquivos necessários à viabilização da página de Internet.  
Domínio – O nome, a marca, o endereço exclusivo de um site. 
 
Html – Linguagem de programação com a finalidade de formatar textos e imagens interpretadas 
pelo navegador para mostrar as páginas de Internet. 
 
Extranets – Uma espécie de internet reservada. Oferece serviços a um grupo restrito de usuários, 
por exemplo, uma área do site que pede o nome do professor e senha para dar acesso a um 
conteúdo exclusivo para professores daquela determinada escola.  
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