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1. Objectivos 

Este documento destina-se a auxiliar os utilizadores do Portal das Escolas na publicação 

de blogues no catálogo de Blogues Educativos. 

É objectivo do BloguesEDU – Catálogo de Blogues Educativos, disponível na área 

“Recursos” do Portal das Escolas, apoiar os Educadores e Professores na criação de blogues em 

contexto educativo, revelando o trabalho que desenvolvem com os seus alunos. 

Se necessita de informação sobre a colocação de conteúdos no Portal das Escolas, 

sugerimos a leitura dos termos de utilização do Portal das Escolas constantes de documento 

disponível aqui. 

A utilização de blogues em contexto de educação e formação pode servir inúmeros 

objectivos, desde o acompanhamento do trabalho em sala de aula com a apresentação de 

conteúdos (texto, imagem, som, vídeo, etc.), tarefas e hiperligações, à divulgação das 

produções dos alunos. 

O BloguesEDU pretende, não só apoiar, como fazer a divulgação de boas práticas de 

utilização de blogues em sala de aula, dando conta do trabalho realizado pelos docentes, nas 

escolas, com os seus alunos. Para o efeito, na Área pessoal do Portal das Escolas, os professores 

registados poderão submeter o seu blogue e enviá-lo para o catálogo. Findo o processo de 

registo, o blogue, após aprovação, será publicado e ficará visível para os utilizadores.  

 

2. Estrutura geral do catálogo 

O Catálogo de Blogues Educativos apresenta três grandes áreas, conforme se pode 

verificar através da figura 1:  

 “Blogue em destaque” (A), onde é possível aceder à descrição e visualização de um 

blogue destacado, o seu título, a origem, o público-alvo e descrição;  

 “Blogues mais recentes” (B), em que é possível visualizar uma lista dos blogues já 

publicados;  

 “Catálogo de blogues - Apoio” (C), onde os utilizadores acedem ao apoio técnico para 

a elaboração e publicação de blogues através de manuais e hiperligações e em que se 

sugere a utilização de algumas ferramentas – “Apoio técnico” (D), “Referências” (E), 

em que se disponibiliza um conjunto de referências (artigos, publicações) sobre os 

contextos e benefícios da utilização desta ferramenta em educação. 

https://www.portaldasescolas.pt/portal/server.pt/community/condicoes/246/termos_de_utilizacao/15216
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Os utilizadores podem, ainda, no espaço à esquerda da página, realizar a pesquisa de 

blogues através de: 

 uma secção para pesquisa rápida (F) ou avançada (G) pelos diferentes campos (título, 

nível de escolaridade, área curricular, etc); 

 uma secção de Etiquetas (H) para poder pesquisar por temas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Fig. 1 – Estrutura do Catálogo de Blogues educativos] 
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3. Critérios para a publicação de blogues no catálogo de Blogues Educativos 

Os blogues a propor para publicação no catálogo deverão revelar trabalhos de/com 

alunos e não apenas do docente (mera disponibilização de conteúdos e hiperligações de 

interesse para as áreas curriculares, por exemplo). Assim, serão, por exemplo, publicados:  

 blogues que promovam (a) a leitura e a escrita em torno de obras do currículo nacional 

ou, (b),  a escrita criativa (sob a orientação de professores ou da equipa da Biblioteca 

Escolar); 

 blogues que divulguem trabalhos de alunos realizados no âmbito da Biblioteca escolar 

ou de Clubes (de Jornalismo, de Ciência, Europeu, etc.); 

 blogues que divulguem trabalhos realizados no âmbito das diferentes áreas 

disciplinares; 

 blogues que façam a divulgação das actividades desenvolvidas no âmbito das áreas 

curriculares não disciplinares (por exemplo, Área de Projecto); 

 outros cuja descrição e conteúdo revelem evidências do trabalho com/de alunos. 

Cada blogue deverá revelar, pelo menos, um mês de actividade relativamente à data de 

submissão. 

 

4. Processo de registo e publicação de um blogue 

A publicação de um blogue está sujeita a um processo de registo e aprovação. O registo é 

da responsabilidade do docente e a aprovação/publicação da equipa BloguesEDU. 

1. A publicação de um blogue no Catálogo BloguesEDU pode ser feita pelo docente 

responsável pelo blogue, registado como utilizador do Portal das Escolas; 

2. Para a publicação do blogue, deve ser preenchido um formulário disponível na Área 

pessoal dos utilizadores através do botão “Adicionar Blogue”, conforme a Figura 2: 

 

 

 

 

 

 

 
[Fig. 2 – Painel “Os meus Blogues” na Área pessoal do Portal das 

Escolas e botão “Adicionar Blogue”] 
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3. No preenchimento do formulário, solicita-se a inserção de dados ao longo de 3 passos, 

visíveis na Figura 3: 

- dados gerais: data, nome, estabelecimento de ensino, título e descrição do blogue, bem 

como idioma e etiquetas; 

- dados técnicos: imagem e endereço electrónico de blogue (URL); 

- dados pedagógicos: público-alvo, nível e ano de escolaridade, área curricular, contexto e 

idade do público-alvo (alunos). 

Durante a inserção dos dados, o utilizador deverá ter em conta que o campo “Descrição” 

tem um limite de 1000 caracteres e o campo “Etiquetas” um limite de 70.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Fig. 3 – Passos do Formulário para registo de um blogue no Catálogo de Blogues Educativos] 

 

4. No final, os dados relativos a cada blogue devem ser enviados para aprovação. 

5. Para apoio ao processo de registo de um blogue, disponibilizam-se alguns tutoriais (pdf 

e vídeo) na secção “Apoio técnico”. 

6. A equipa BloguesEDU aprecia cada proposta e decide sobre a sua publicação, de acordo 

com o referido no ponto 3 do presente documento. 

 

5. Considerações finais 

Para qualquer esclarecimento adicional, contactar bloguesedu@dgidc.min-edu.pt . 

mailto:bloguesedu@dgidc.min-edu.pt

