
COMO SEGUIR NO
INSTAGRAM?

 

DOWNLOAD

INSTAGRAM

O Instagram é uma rede social em ascensão que
possibilita ao seu usuário realizar o
compartilhamento de fotos e vídeos. Além de
compartilhar as imagens, o usuário também pode
editá-las com vários tipos de efeitos, os chamados
filtros. Também é possível fazer transmissões ao
vivo, usar o famoso Stories e também o IGTV, uma
seção similar a plataforma Youtube.

Para utilizar o aplicativo Instagram,
abra a sua loja Android ou ApleStore e
busque por Intagram. 
- Acesse o aplicativo da Play Store e,
na barra de busca, digite Instagram.
-  Selecione o aplicativo e clique em
“Instalar”.
- Aguarde até que o download seja
concluído. Quando finalizar, clique em
“Abrir”.
Siga as instruções de cadastro e
finalize a instalação.

ANDROID - IPHONE 

Agora que você criou o seu perfil no Instagram, pode
começar a seguir as pessoas e ver suas postagens. 
É só ir até o perfil de quem você quer seguir e clicar
em “Seguir”.
Para deixar de seguir alguém no Instagram, vá até o
perfil da pessoa e clique no botão destacado na
imagem abaixo.

O Instagram vai perguntar se você quer deixar de
seguir a pessoa. Clique em deixar de seguir e pronto.
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COMO PUBLICAR NO
INSTAGRAM?

Clique no sinal de + localizado na parte superior
da tela.
Aparecerão 3 opções: Galeria, foto e vídeo. Se a
foto já estiver no seu celular, é só selecioná-la na
galeria.
Caso quiser tirar uma foto direto no aplicativo, é
só selecionar a opção “Foto”. Já se você quiser
fazer um vídeo, clique na opção “Vídeo”.
Em ambos os casos, a câmera vai abrir
automaticamente.
Se você selecionar uma imagem da galeria, vão
aparecer 3 símbolos.

- O primeiro (publicação) ajuda o
usuário a publicar até 10 fotos ou
vídeos na mesma postagem.
Após definir a imagem, clique em
“Avançar”. 
Na próxima tela, o usuário pode
escolher um filtro para a foto. 
É possível deixá-la em preto em
branco, com o efeito mais
envelhecido, iluminado, entre outras
opções.
Na aba “Editar”, existem mais
opções de personalização da
imagem. É possível ajustar o brilho,
o contraste, a nitidez, entre outras
opções.

O story permite que o usuário
faça uma postagem de fotos ou
texto ou ainda um Boomerang
(Essa funcionalidade cria um
vídeo uma espécie de GIF
animado). 
O reels é um espaço para você
criar vídeos em até 30
segundos. Nele, você pode
gravar com a câmera do seu
celular na hora ou ainda
resgatar vídeos da galeria do
seu aparelho, também é
possível a adição de efeitos de
áudio, definir o tempo de
duração, adicionar efeitos, etc.
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LOJA

BUSCAR PÁGINAS, PERFIS 
E REELS

Na opção de pesquisa é possível buscar por
páginas ou perfis que se deja seguir. 

Na opção de Reels é possível realizar a busca por
reels criados por outros usuários e seguir, curtit,
comentar e compartilhar as contas encontradas.
 

Na opção de compras é possível encontrar páginas
de lojas ou por coleções, acompanhar suas
atividades de compras, selecionar tipos de
editores, realizar busca por vídeos, ou utilizar a
busca por guias. 

PERFIL 
Na aba perfil o usuário pode acessra todas
as ifnorações do seu perfil como, o número
de publicações e as publicações realizadas,
o número de seguidores e de perfis
seguidos, é possível ainda realizar a edição
das informações do seu perfil e visualizar os
storys favoritados como destaques.
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ATIVIDADES

SEGUIDORES E SEGUIDOS

Na opção de seguidores e seguidos é possível
verificar quais os perfis a sua conta segue e quais
perfis segue a sua conta, também é possível
realizar uma pesquisa pelo nome dos perfis que se
gostaria de seguir. 
O usuário ainda tem a opção de para de seguir
uma conta ou remover um seguidor. 
 

Na opção atividades o usuário pode acompanhar
que curtiu suas postagens, quem aceitou sua
solicitação de amizade e esta seguindo o seu
perfil e quem lhe enviou um convite para seguir
o perfil, nesta opção o usuário ainda pode
diferenciar os perfis já seguidos dos perfis que
ainda não segue através dos botões Seguir e
Seguindo. 

BATE-PAPO
Na opção de bate-papo é possível visualizar
as conversas realizadas por bate-papo com
outros usuários, as postagens em que foram
realizadas marcações de outros perfis ou as
postagens em que o seu perfil foi marcado. 

N opção de salas é possível criar uma sala
de conversas por vídeo e convidar outros
usuários da sua rede. 
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PUBLICAÇÕES DO PERFIL

No perfil do usuário é possível visualizar as
publicações no formato de grelha, onde as
postagens aparece de três em três por linha na
sequência cronológica.
 
Na opção de vídeos é possível filtrar apenas os
vídeos publicados pelo usuário em seu perfil. 

Na opção de marcações do usuário é possível
visualizar as postagens de outros perfis nas quais
o usuário foi marcado. 

PERFIL
Na opção de configurações o usuário
pode convidar amigos ou seguir outros
perfis, estes convites podem ser
enviados pela propria conta de
Instagram ou ainda utilizando outras
opções de app como whatsapp. 
Na opção de intens arquivados é
possível visualizar os históricos de
postagens feitas na opção de storys. 
Na opção salvos o usuário pode
visualziar as postagens de outros perfis
salvas em seu perfil. 

Ainda no perfil do usuário
no botão localizado na
parte superior a direita é
possível acessar as
opções de hitóricos de
postagens, navegação,
favoritados e
configurações do app. 
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