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Esta tabela foi criada de acordo com o documento apresentado por Richard Byrne em http://www.freetech4teachers.com/2014/12/5-blog-
platforms-for-teachers-compared.html. Tem como objetivo ajudar os professores a escolher o serviço de alojamento de blogues que está mais de 
acordo com as suas necessidades.  
 
NB: WordPress.com e WordPress.org não são a mesma coisa. WordPress.com proporciona alojamento para um blogue e tudo o que é necessário para o editar. WordPress.org é 
apenas o software. A única forma de usar WordPress.org é possuir um domínio e ter um espaço onde publicar o blogue.  

 

 Blogger.com WordPress.com Edublogs.org Kidblog.org WordPress.org 

São necessários 
conhecimentos 
técnicos? 

Não. Não. Não. Não. Sim, mas estão disponíveis 
diversos tutoriais fáceis de 
seguir. 

Permite a gestão de 
uma conta de Aluno? 

Sim, mas apenas nos 
domínios Google Apps. 

Não. Sim, mas apenas com uma 
Conta “Pro” com o custo 
de US$39.95/ano.  

Sim, 50 gratuitamente e 
mais mediante pagamento. 

Sim, mas o Administrador é 
responsável pela gestão de 
todos os aspetos da conta. 

Os Termos de 
Utilização declaram 
um limite de idade 
“13 ou mais”? 

Sim. Exceção feita para as 
aplicações Google para 
Educação.  

Sim.  Não. Não. Não; o Administrador é 
responsável pela gestão de 
todos os aspetos da conta.  

Oferece aplicações 
iPad e Android 
nativas? 

Sim. 
iOS http://goo.gl/j1xaK6 
Android 
http://goo.gl/wnXpx5 
 

Sim. 
iOS 
http://goo.gl/MCpFc9 
Android 
http://goo.gl/hgQuQp 

Sim. Aplicações iOS e 
Android disponíveis em  
http://help.edublogs.org/u
ser-guide/mobile/  

iOS. 
http://goo.gl/bqQW71 
Não existe aplicação 
Android. 

Sim 
iOS 
http://goo.gl/MCpFc9 
Android 
http://goo.gl/hgQuQp  
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 Blogger WordPress.com Edublogs.org Kidblog.org WordPress.org 

Há a possibilidade de 
múltiplos autores? 

Sim.  Sim. Sim, mas apenas com uma 
Conta “Pro” com o custo 
de $39.95/ano. 

Sim; até 50 gratuitamente; 
mais, mediante 
pagamento. 

Sim. 

Há a possibilidade de 
tornar o blogue 
privado? 

Sim. Sim. Sim, mas apenas com uma 
Conta “Pro” com o custo 
de US$39.95/ano. 

Sim. Sim. 

Permite a 
incorporação de 
Media de outras 
entidades?  

Sim. Não. Sim, mas apenas com uma 
Conta “Pro” com o custo 
de US$39.95/ano. 

Sim, mas poderão existir 
algumas limitações. 

Sim. 

Apresenta 
publicidade?  

Não. Sim; os anúncios poderão 
ser removidos mediante 
pagamento. 

Não.  Não. Não. 

Há a possibilidade de 
personalizar o 
domínio próprio? 

Sim. US$10/ano. Sim. US$13-US$26/ano. Sim, mas apenas com uma 
Conta “Pro” com o custo 
de US$39.95/ano.   

Não. Sim; é a única opção. 

Há a possibilidade de 
personalizar o tema? 

Ilimitada. 138 temas gratuitos. Mais 
temas disponíveis 
mediante pagamento. 

Limitada; mais 
possibilidades através da 
conta “Pro”. 

Limitada.  Ilimitada.  

 
 


