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NOME DA OFICINA TEMÁTICA  
 

    CONSTRUÇÃO DE BLOGS EDUCACIONAIS  
 
 
O QUE VOCÊ IRÁ APRENDER 
 

Nesta oficina, você irá aprender a utilizar a ferramenta Blogger do Google para construir um Edublog 

(Blog Educativo). Além de entender a diferença entre um Blog e um Site e as diversas formas como são 

apresentados, cada  participante irá aprender a  construir  o seu próprio blog e a utilizá-lo como 

ferramenta educacional vinculando-o à plataforma Moodle. 

 

PROFESSORA 
 

Danielle Karla Vieira e Silva – danielle_karla1@yahoo.com.br 

 

BENEFÍCIOS 
 

� Com os avanços tecnológicos, o professor pode aproveitar os recursos oferecidos pela internet 

para desenvolver habilidades que possam aprimorar o aprendizado dos alunos que hoje fazem 

parte de um mundo interligado. A utilização de Blogs Educativos (Edublog), possibilita ao 

professor postar materiais de estudos, comunicações, imagens, avisos, trabalhos científicos 

entre diversos conteúdos, recebendo um feedback direto de quem acessa seu blog.  

 

PROGRAMA 
 

� Conceito de blog. 

� Construção de um blog. 

� Conhecimento das funcionalidades principais de um blog. 

� Aplicabilidade pedagógica dos blogs no ambiente educacional. 

 

QUEM PODE PARTICIPAR 
 

Professores e tutores da UFPB Virtual. 

 

INSCRIÇÕES  
As inscrições serão feitas pelos participantes ou pela coordenação de cada curso no sistema 

e-tutor, no endereço abaixo indicado, através  de senha fornecida  à coordenação de cada 

curso. 

     http://portal.virtual.ufpb.br 
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OBS. A senha e o login para inscrição serão fornecidos pela coordenação de cada curso 

CARGA HORÁRIA  
08 horas, sendo 02 encontros presenciais e atividades on-line na Plataforma Moodle. 

 
 
DIA, LOCAL E HORÁRIO 
I Encontro: Dia 11 de abril 2012, de 9h às 12h, no Laboratório I da UFPB Virtual- Campus 
Universitário – João Pessoa- PB. 
 

II Encontro: Dia 18 de abril 2012, de 9h às 12h, no Laboratório I da UFPB Virtual- Campus 
Universitário – João Pessoa- PB. 
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES 
 

Até 40 participantes  

 

PRÉ-REQUISITO 
 
 Ser usuário da Plataforma Moodle na qualidade de professor ou tutor da UFPB Virtual. 

 

ESTRATÉGIAS 
 
Esta oficina terá dois momentos presenciais para demonstração e experimentação do software de 

construção de Blogs. 

 Todos os inscritos devem participar dos dois encontros:  

 Primeiro encontro presencial: Dia 11 de abril de 2012, de 9h às 12h no Laboratório  I da UFPB 

Virtual. Serão feitas uma demonstração das ferramentas de construção de Blogs, a 

apresentação das diversas possibilidades de uso dos mesmos  na Educação e  das possibilidades 

de sua integração com o ambiente Moodle. 

 

 Segundo encontro presencial: Dia 18 de abril de 2012, de 9h às 12h, no Laboratório I da UFPB 

Virtual. Neste encontro os participantes farão atividades práticas, construindo seus próprios 

blogs e fazendo sua exposição. 

 

AVALIAÇÃO  

Ao final da oficina os inscritos que comprovarem participação nos dois encontros presenciais 

receberão uma “Declaração de Participação” (8 horas atividades). 

Contatos 
 
etutor@virtual.ufpb.br 

Telefones: 3216 7257 UFPB Virtual ou 3216 7928 (Laboratório de Tutoria) 

       


