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BloguesEDU - Catálogo de Blogues Educativos 

 

Como e por que razão devem os Professores usar um blogue? 

(tradução e adaptação de «How (And Why) Teachers Should Blog» por Alice Martin)* 

 

Longe vão os dias em que as escolas receavam integrar a tecnologia. Hoje em dia, quase 

todas as escolas, institutos e universidades nos EUA, Reino Unido e outros países 

desenvolvidos, recorrem a ferramentas tecnológicas para promover uma educação eficaz 

permanente. Dado que, mais do que nunca, a Internet desempenha um papel enorme em 

tornar a educação mais interativa e facilitadora, o blogue abriu aos professores dezenas de 

caminhos de modo a tornar a sua dedicação ao ensino mais produtiva. 

É notório que, cada vez mais e mais professores recorrem a plataformas de blogues e 

percebem como eles podem ser usados tanto para uso pessoal como profissional (ensino). 

Do WordPress ao Tumblr e do Typepad ao Livejournal, os professores compreenderam que 

essas plataformas podem não só ajudá-los a aperfeiçoar a sua literacia, mas o próprio 

processo de escrita também. Além disso, os alunos encaram este novo modo de aprender 

como mais agradável e envolvente do que métodos mais expositivos. 

Antes de apresentarmos algumas dicas acerca do aproveitamento do verdadeiro 

potencial dos blogues para uma melhor aprendizagem, apresentaremos primeiro uma breve 

introdução acerca desta ferramenta. 
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Inicialmente conhecido como weblog (web-log), os blogues começaram por ser utilizados 

como um diário pessoal digital ou revista onde o autor podia guardar as suas atividades 

diárias ou eventos especiais. Atualmente, o seu uso alargou-se de tal modo que se 

diversificou para áreas como marketing, educação, etc. Os blogues oferecem uma 

ferramenta de publicação fácil e conveniente que o autor pode usar para publicar um artigo, 

editar e publicar textos por iniciativa própria. 

 

COMO PODEM OS PROFESSORES APROVEITAR OS BLOGUES PARA UMA APRENDIZAGEM REFORÇADA 

Apresentamos, em seguida, alguns importantes modos de utilização de blogues em sala 

de aula. 

Gerir as atividades dos estudantes 

Os blogues podem servir como um portal adequado a professores e alunos, permitindo-

lhes ter um controle total sobre suas atividades de sala de aula. Na verdade, eles podem até 

mesmo gerir as atividades que se realizam fora das salas de aula. Por exemplo, os 

professores podem atribuir trabalhos de casa, tarefas de pesquisa, documentos áudio e/ ou 

vídeo, notas, etc. 

Melhorar o processo e a capacidade de escrita 

É um facto irrefutável que uma boa capacidade de escrita só pode ser desenvolvida 

através da prática. Além disso, quanto mais se escreve, mais se desenvolve, também, a 

própria criatividade. Capacidade de escrita e criatividade são ferramentas necessárias a uma 

aprendizagem eficaz. Estas duas capacidades irão, mais tarde, auxiliar os alunos em tarefas 

mais difíceis da sua carreira profissional. 

Ensinar aos alunos a expressar as suas opiniões 

Alguns alunos sabem como analisar um tema, mas não sabem como dar a sua opinião 

sobre esse tema. Através do recurso à secção de comentários de um blogue, os educadores 

podem ensinar os alunos a dar a sua opinião ou comentário sobre um determinado excerto, 

por exemplo. Através dos comentários a um blogue, os professores devem ensinar acerca da 

finalidade de comentar e da importância de fornecer retorno perspicaz sobre um 

determinado tópico. 
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Incentivar a colaboração dos alunos 

Um dos melhores usos ou benefícios dos blogues é que eles promovem a colaboração 

entre os alunos, permitindo-lhes assim reunir-se em torno de um objetivo comum (um 

projeto). É necessário promover a colaboração, dado que ela permite que os alunos 

beneficiem das análises e críticas realizadas pelos pares. É especialmente importante para os 

alunos que têm dificuldade em interagir com seus colegas. Através de projetos 

colaborativos, eles podem também sentir-se mais confortáveis em apresentar as suas 

próprias opiniões. 

Promover o envolvimento e a motivação dos alunos 

Os professores devem usar blogues, porque o blogue é uma ótima ferramenta para o 

envolvimento dos alunos. Os professores podem iniciar uma discussão sobre qualquer tema 

e pedir aos alunos para compartilhar as suas opiniões de forma aberta; os alunos poderão 

partilhar as suas opiniões não só durante a aula, mas também fora da sala de aula. 

 

Pense nos blogues como uma ferramenta avançada de aprendizagem e utilize-a de forma 

adequada para ajudar os seus alunos a promover seu desempenho escolar. 

 

* Disponível em http://www.edudemic.com/how-why-teachers-should-blog/ 

 

 

 

Atribuição-partilha 

pela mesma licença 2.5 Portugal 

http://www.edudemic.com/how-why-teachers-should-blog/

