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Formas de publicação 

Linha do tempo Página inicial 



Carregar fotos 

• Primeiro passo: selecionar a foto. Por meio do 
sinal de + é possível adicionar mais fotos ao post. 



Marcar amigo 

• Segundo passo: adicionar um amigo na 
publicação.  



Sentindo-se 

• Terceiro passo: inserir o 
que está fazendo ou 
como está se sentindo 
sobre a publicação. 



Localização 

• Quarto passo: 
inserir o lugar da 
publicação.  



Visualização  

• Quinto passo: é 
possível alterar quem 
pode ver o conteúdo 
a ser publicado. 



Resultado da publicação 



Comentários e Likes 

• É possível comentar tanto em publicações 
pessoais como na de amigos. 

• Quando gostamos do conteúdo publicado 
podemos curtir ou expressar diferentes 
emoções sobre o conteúdo. 



Emojis e expressões 

Like e expressões Emojis 



Compartilhando conteúdo de amigos 

• Quando gostamos de uma publicação de um amigo 
podemos compartilha-la para aparecer em nossa linha do 
tempo. 

• Pode-se compartilhar de três modos diferentes: 

– Compartilhar agora: não é possível fazer comentários 
adicionais sobre a publicação 

– Compartilhar: onde é possível colocar informações 
adicionais 

– Compartilhar como mensagem: enviamos de modo 
privado para um amigo 



Compartilhar publicação 

• Primeiro passo: clicar 
na opção 
“compartilhar” na 
publicação desejada; 



Local de compartilhamento 

• Segundo passo: 
selecionar onde deseja 
compartilhar, na linha 
do tempo, em um 
grupo, evento ou por 
mensagem privada; 



Público de visualização 

• Teceiro passo: selecionar 
quem poderá visualizar o 
conteúdo compartilhado. 



Publicação compartilhada 



Enviar publicação como mensagem 

• Selecionar o amigo 
para quem deseja 
enviar a mensagem 
privada, é possível 
enviar para mais de 
um amigo 



Atividades: 
1 - Compartilhar o post do Internautis com 
seus amigos. 

2 – Compartilhar uma foto com os seguintes 
recursos: 

 - Marcar amigos 

 - Localização 

 - Público de visualização 

 - Emojis e expressões 

- Sentindo-se 
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  Muito Obrigado! 

 

 

 


