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PROJETO HERÓIS NEGROS 
 

Etapa 1 – Introdução  
 
Hoje daremos início a um novo projeto em parceria com Língua Portuguesa. Iremos criar de 
forma colaborativa uma enciclopédia digital sobre os Heróis Negros a partir dos textos 
produzidos por vocês e já corrigidos pelas professoras. Para tanto, iremos utilizar as 
ferramentas disponibilizadas pelo Google Sites. 
 

Etapa 2 – Orientações sobre pesquisa de imagens e armazenamento de 
dados 
 
Antes de iniciar a coleta de imagens, crie uma pasta na área de trabalho (desktop) nomeada 
da seguinte forma: “turma + nº máquina + heroi + nome do aluno”. Exemplo: 
“703_22_heroi_alice”. Caso já tenha digitado o texto, localize o mesmo no servidor e faça 
uma cópia do arquivo nesta pasta. Caso ainda não tenha digitado seu texto, abra o Bloco 
de Notas (Iniciar / Todos os programas / Acessórios / Bloco de Notas), digite o texto e salve-
o na pasta criada. 
 

Etapa 3 – Orientações sobre login no sistema Google Sites 

 
Visando agilizar os trabalhos, foi criado um ambiente para cada uma das turmas do 7º ano. 
Crie no link referente à sua turma: 
 
Turma 701 - https://sites.google.com/site/heroisnegros701/ 
Turma 702 - https://sites.google.com/site/heroisnegros702/ 
Turma 703 - https://sites.google.com/site/heroisnegros703/ 
Turma 704 - https://sites.google.com/site/heroisnegros704/ 
Turma 705 - https://sites.google.com/site/heroisnegros705/ 
Turma 706 - https://sites.google.com/site/heroisnegros706/ 
 
Depois de acessar o ambiente referente à sua turma, será necessário fazer login no sistema 
com um usuário com privilégios de edição. Para tanto, clique no link                 disponível na 
parte inferior esquerda da página. 
 
Na janela que se abre, digite o usuário e a senha correspondente à máquina em que você 
estiver sentado, observando a tabela abaixo: 

 

Nº da máquina Usuário Senha 

01 a 06 labre2grupo1 realengo2 

07 a 12 labre2grupo2 realengo2 

13 a 18 labre2grupo3 realengo2 

19 a 24 labre2grupo4 realengo2 

25 a 30 labre2grupo5 realengo2 
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É importante que você faça o login com o usuário correto. Caso contrário, haverá um 
conflito no sistema e não será possível realizar a edição.  
 

Etapa 4 – Orientações sobre a organização do ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
O ambiente da enciclopédia foi 
organizado em três áreas: Glossário, 
Heróis Históricos e Heróis Míticos, 
sendo que as duas últimas se 
subdividem nas páginas referentes a 
cada herói.  
 
Cada aluno ficará responsável pela 
edição da página do herói 
pesquisado, inserindo tanto o texto 
digitado como as imagens 
selecionadas. Além disso, deverá 
incluir no glossário as palavras 
“desconhecidas” que, por ventura, 
tenham aparecido no texto 
digitado.  
 

Etapa 5 – Orientações sobre a inserção do texto e das imagens 

 
Após clicar no link referente ao herói pesquisado, clique no botão do “lápis” para ativar a 
edição. Depois copie e cole o texto digitado na área retangular com borda pontilhada.  

                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Para inserir uma imagem, posicione o cursor antes do início do texto e clique em “Inserir / 
Imagem”. Clique em “Escolher arquivo” para localizar a imagem desejada. Ao final clique 
em OK. 

  
 
 
Após a inserção da imagem, ela deverá ser ajustada. Clique na imagem para ativar a barra 
de edição. Observe os botões referentes ao tamanho (S / S / L e original). Onde o 1º S 
corresponde a “small” (pequeno) e L corresponde a “large” (grande). 

 
 
Clique no botão “Ajustar” para alinhar o texto à direita da imagem. Ao final, clique em 
“Salvar” (botão disponível na parte superior direita da página). 

 
Etapa 6 – Orientações sobre a inserção de palavras no glossário 



 
Localize em seu texto palavras cujos significados são essenciais para 
o tema trabalhado. No texto acima, por exemplo, a palavra “Apartheid” 
é relevante para a compreensão do texto como um todo e deverá ser 
inserida no glossário.  
 
Clique no link “Glossário”. Após a página ser carregada, clique em 
“Adicionar Item” e preencha as informações referentes à palavra 
selecionada. Na área “contribuição”, digite o seu nome. Ao final, clique em “Salvar”. 

 
 
Verifique se a palavra aparece na lista de itens do glossário.  

 
 

Etapa 7 – Orientações sobre a inserção de links. 

Caso você tenha inserido alguma palavra no Glossário, será necessário inserir links para o 
glossário.  Abra novamente a página referente ao herói investigado, selecione com o cursor 
a palavra desejada, clique em “Inserir / link”, selecione a aba “Página Existente”, localize a 
página do “Glossário” e clique em OK. 

     



Caso queira inserir links externos, clique em “Inserir / Links”, selecione a aba “Endereço da 
web” e digite o endereço do site. Ao final, clique em OK e salve as modificações feitas. 

 
 




