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DESCRIÇÃO GERAL
Caro Aluno, neste roteiro vamos tratar sobre os conteúdos pertinentes a segunda parte (O
uso pedagógico do Blog) da Aula 01 – Multimídia na educação: Aplicação pedagógica
dos recursos didáticos interativos na prática docente.
Para darmos continuidade aos nossos estudos, iremos fazer uma atividade relacionada aos
recursos apresentados sobre a ferramenta Wordpress.
Mais uma vez, é importante lembrar que este roteiro precisa ser seguido integralmente.
Não pule etapas. Bom trabalho!

RESULTADOS PRETENDIDOS DA APRENDIZAGEM






Conhecer os principais recursos disponíveis na ferramenta Wordpress;
Identificar as principais funcionalidades do Wordpress;
Elaborar um Post para ser inserido em nosso blog da disciplina;
Realizar a postagem do Post elaborado em sala de aula em nosso blog da
disciplina.

ROTEIRO
1º - Após assistir à apresentação dos conceitos iniciais da aula 01 (parte 2 – o uso
pedagógico do blog), cada equipe de no máximo 3 alunos deve:







Elaborar um Post/Matéria contendo de 20 a 30 linhas sobre
tecnologias educacionais para alimentar o blog de nossa disciplina.
O tema tecnologias educacionais é bem amplo, sua equipe pode determinar uma
tecnologia ou uma prática educativa utilizando uma tecnologia para ser o tema
central do seu Post.
Sua equipe por exemplo, pode escolher uma das ferramentas abordadas na aula de
hoje e escrever um Post sobre. Outra ideia, seria escrever sobre as possibilidades
de utilização do Blog na disciplina que você ministra em sua escola. Isto são
apenas algumas ideias. Mas lembrem-se, o tema central do nosso Blog é
“Tecnologias Educacionais”. Então, não fujam do tema.
Utilizem o arquivo do Word “Modelo de Post” disponibilizado nesta atividade
para escrever o Post da sua equipe. Lembre-se, o Post não deve ser colocado em
nosso
Blog
neste
momento.
Vamos
apenas
escreve-lo
no
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Computador/Tablet/Celular em sala de aula para que ele seja postado em
nosso Blog durante a semana.
O post elaborado pela equipe deve conter:
o Titulo.
o Imagem destacada.
o Imagem (s) para ilustrar o texto.
o Texto contendo entre 20 a 30 linhas.
o Nome de quem elaborou o Post. (ver “Modelo de Post”).
o Palavras Chaves – TAGs (entre 3 a 5)
o Categoria (Obs. Você deve selecionar apenas uma categoria para o seu
Post. Em nosso Blog já estão cadastradas todas as categorias. As
categorias estão definidas por municípios, logo, defina a categoria
correspondente ao seu município).

2º - Após realizar o 1º passo deste roteiro, em casa, na sua escola ou em uma lan house:










Sua equipe deve realizar a postagem do Post/Matéria em nosso Blog da
disciplina. Para realizar a postagem você irá precisar de:
o 1 Computador ou um Celular conectado à internet.
Você pode realizar a postagem do Post/Matéria em nosso Blog de duas
formas:
o 1ª – Utilizando o “Tutorial Wordpress – Navegador”
o 2ª – Utilizando o “Tutorial Wordpress – Aplicativo”
Os dois tutorias irão levar a sua equipe para o mesmo objetivo da atividade
principal deste roteiro. Então, escolha apenas aquele que irá satisfazer as suas
limitações tecnológicas.
Lembre-se, neste 2º passo vamos apenas efetivar a postagem em nosso Blog.
Todo o conteúdo já deve ter sido escrito e organizado no 1º passo deste roteiro.
Sendo assim, copie e cole as informações conforme for executando um dos
tutoriais indicados no 2º passo.
O login e a senha de acesso da sua turma estão com o seu professor assistente.
Existe apenas um login por turma. Logo, os dados de acesso deverão ser
compartilhados entre as equipes de sua turma/município. Mantenha essas
informações em lugar seguro pare evitar qualquer problema.

Observação para as turmas do interior:
Sabemos da dificuldade de acesso à internet que vocês poderão enfrentar para realizar
esta atividade. Mas gostaríamos que sua equipe fizesse um esforço para concretiza-la.
Se todas as turmas de todos os municípios conseguirem efetivar esta atividade, será muito
enriquecedor podermos compartilhar nossos saberes e experiências com os demais
colegas.
Além disso, será mais uma forma para que possamos interagir uns com os outros.
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Para os Professores assistentes:
Pedimos que auxiliem as equipes durante a semana para que eles possam efetivar as
postagens em nosso Blog. Os tutoriais são autoexplicativos, mas eles poderão ter
dificuldade em algum momento.
Lembre-se que você deve acompanhar o Blog para verificar se todas as equipes realizaram
as postagens e pontuar a equipe que realizou a postagem. Caso seja possível, converse
com o gestor da sua escola para que disponibilize um computador com acesso à internet
na escola onde você trabalha ou onde as nossas aulas acontecem para que você possa
ajudar seus alunos.
Neste momento, seu papel é muito importante que para todas as equipes possam atingir o
objetivo principal deste roteiro.

AVALIAÇÃO
A execução de todas as etapas deste roteiro, irão permitir que você tenha uma dimensão
geral de como você pode utilizar um blog de forma prática e efetiva.
As atividades propostas aqui, poderão fornecer a mim e ao seu professor assistente, um
feedback sobre seu entendimento sobre os conceitos apresentados nos vídeos e textos de
nossa aula, assim como sobre as necessidades de aprendizagens futuras.
A atividade executada neste roteiro terá caráter avaliativo:


Tarefa para casa 01 – Post 1 (0 a 1,0 pontos).

