
Estagio IEstagio I

Oficina para a utilizaOficina para a utilizaçção do ão do 

site da disciplinasite da disciplina



11ºº Passo:Passo:

�� Acesse o endereAcesse o endereçço o 

http://pimentalab.net/blogs/ehttp://pimentalab.net/blogs/e

stagio1/stagio1/



22ºº Passo:Passo:

�� Na lateral esquerda da pNa lateral esquerda da páágina, gina, 
clique em clique em loginlogin..



33ºº Passo:Passo:

�� Insira os seus dados de usuInsira os seus dados de usuáário rio 
e senha e clique em e senha e clique em LogLog InIn



44ºº Passo:Passo:

�� No menu superior, clique na No menu superior, clique na 
opopçção Administraão Administraççãoão



55ºº Passo:Passo:

�� Na lateral esquerda da pNa lateral esquerda da páágina, no gina, no 
menu Artigos, clique em menu Artigos, clique em AddAdd NewNew



66ºº Passo:Passo:

�� Edite o seu Edite o seu postpost



66ºº Passo:Passo:
�� Caso queira inserir um arquivo de texto, Caso queira inserir um arquivo de texto, 
de imagem, de de imagem, de ááudio, enfim, de media, udio, enfim, de media, 
clique no cclique no cíírculo cinza ao lado da oprculo cinza ao lado da opçção ão 
AddAdd mediamedia



77ºº Passo:Passo:
�� AbrirAbriráá uma caixa. Você pode fazer o uma caixa. Você pode fazer o 
uploadupload de algum arquivo que esteja em de algum arquivo que esteja em 
sua msua mááquina clicando em quina clicando em SelectSelect FilesFiles



88ºº Passo:Passo:
�� Todo arquivo enviado para o site Todo arquivo enviado para o site 
ficarficaráá na biblioteca de media na biblioteca de media 
[Media [Media LibraryLibrary]]



99ºº Passo:Passo:
�� Caso queira inserir em seu Caso queira inserir em seu postpost link de link de 
algum texto ou de alguma notalgum texto ou de alguma notíícia, cia, 
selecione a palavra que queira criar o selecione a palavra que queira criar o 
link. link. 



1010ºº Passo:Passo:
�� Na barra de ferramentas, clique no Na barra de ferramentas, clique no 
botão de hyperlink ao lado dos botão de hyperlink ao lado dos 
botões de alinhamento do texto.botões de alinhamento do texto.



1111ºº Passo:Passo:
�� AbrirAbriráá uma caixa. Basta inserir o uma caixa. Basta inserir o 
endereendereçço da po da páágina que deseja criar o gina que deseja criar o 
link. link. O protocolo O protocolo http://http:// não pode ser não pode ser 
apagado nem duplicado. apagado nem duplicado. AtenteAtente--se a se a 
isso, senão o link não funcionarisso, senão o link não funcionaráá. . 



1212ºº Passo:Passo:

�� ApApóós colocar seu link, clique em inserir s colocar seu link, clique em inserir 
e o link estare o link estaráá criado. A palavra criado. A palavra 
selecionada antes ficarselecionada antes ficaráá com destaque.com destaque.



1313ºº Passo:Passo:

�� Depois de terminar Depois de terminar 
o o postpost, na lateral , na lateral 
direita, selecione direita, selecione 
no menu no menu PostPost TagsTags
as palavrasas palavras--chave chave 
que correspondam que correspondam 
ao conteao conteúúdo do do do 
que você escreveu. que você escreveu. 
No menu No menu 
Categorias, você Categorias, você 
escolherescolheráá as as 
categorias que categorias que 
correspondam ao correspondam ao 
formato do seu formato do seu 
postpost. . 



1414ºº Passo:Passo:

�� Depois de pronto, no menu Publicar, Depois de pronto, no menu Publicar, 
você pode ter uma prvocê pode ter uma préévia do seu via do seu 
postpost clicando em clicando em PreviewPreview. Caso não . Caso não 
haja necessidade de alterahaja necessidade de alteraçções, ões, 
clique em Publicar para que seu clique em Publicar para que seu postpost
possa ir ao ar.possa ir ao ar.



�� Pronto! Esses são os passos para a Pronto! Esses são os passos para a 
publicapublicaçção de um ão de um postpost no site da no site da 
disciplina. Fadisciplina. Façça um bom uso desse a um bom uso desse 
recurso. Sempre que for necessrecurso. Sempre que for necessáário rio 
coloque as referências e a fonte. coloque as referências e a fonte. 
Vocês são responsVocês são responsááveis por aquilo veis por aquilo 
que postarem.que postarem.

�� Qualquer dQualquer dúúvida, basta escrever para vida, basta escrever para 
a lista de discussão da disciplina!a lista de discussão da disciplina!


