
Guia de postagens para mídias sociais



1. Baixando os arquivos

Para fazer o download dos arquivos deste plano de 
mídias em seu computador ou celular, basta clicar no 
botão abaixo:

Baixar postagens deste mês >>

Após fazer o download, extraia os arquivos da 
pasta. Você encontrará as postagens numeradas e 
divididas em subpastas.

Dentro de cada subpasta, você encontrará as postagens 
nomeadas para feed e stories.

Caso você tenha dúvidas de como postá-las em suas 
redes sociais, explicaremos nas próximas páginas.

https://www.dropbox.com/sh/l8f1jswn1bop7lx/AAAevNbWM8_hgcDwU_Ux_2Wia?dl=1
https://www.dropbox.com/sh/l8f1jswn1bop7lx/AAAevNbWM8_hgcDwU_Ux_2Wia?dl=1


2. Entendendo as páginas de 
postagens desse guia

Veja como funcionam as 
instruções de postagem 
que fizemos para você. Número/ordem 

do post

Tipo de post 
(Vídeo, foto, 
carrossel)

Visualização do 
post

Data Sugerida 
para publicar

Legenda para 
colocar no post

Formato do post (feed, stories)



3. Postando no feed do 
Instagram
Após feito o download dos arquivos com as postagens, 
você pode postá-las no Instagram através do aplicativo 
do seu celular.

Se você fez o 
download dos 
arquivos no seu 
celular e fez a 
extração 
corretamente, vai 
encontrá-los em 
pastas na sua 
galeria: 

Abra o seu aplicativo do Instagram e clique no símbolo “+”, 
que se encontra no canto superior direito da tela. 

Você abrirá a tela a 
seguir. Certifique-se 
de que você está 
fazendo uma 
PUBLICAÇÃO, na 
parte inferior da 
tela, e então 
selecione a 
imagem/vídeo que 
queira postar.



Para postar um Carrossel, ou seja, uma publicação com 
mais de uma foto, selecione a opção “Selecionar vários”, 
nessa mesma tela. 

Não se esqueça de selecionar na ordem que 
deseja que seu carrossel apareça. 

Escolhida a publicação a ser feita, clique na seta azul no 
canto superior direito da tela duas vezes, para chegar na 
tela para escrever a legenda. 



Garanta que você copiou o texto da legenda do post 
em seu celular. As legendas estão no plano de mídias. 
Se sim, basta selecionar o campo de legenda e “Colar”.

Após colar o texto correto no campo da legenda, 
na mesma página, você encontrará um campo 
“Publicar também em” e logo abaixo “Facebook”. 
Garanta que o seu instagram está associado à 
página profissional da WiseHome do Facebook e 
ative essa opção.

Pronto! Agora basta clicar no “check” no canto superior 
direito da tela e sua postagem será publicada no Instagram 
e no Facebook!



4. Postando no Instagram 
Stories
Você também tem a opção de fazer suas postagens no 
instagram Stories, uma ferramenta do instragram que 
mostra sua publicação por 24h. Para isso, o ideal é que 
você escolha o arquivo neste formato que 
disponibilizamos:

Abra o seu aplicativo do Instagram e clique no símbolo “+”, 
que se encontra no canto superior direito da tela. 

Desta vez, você 
selecionará na 
parte inferior da 
tela, a palavra 
“Story”, ao invé 
da publicação. 
Basta arrastar 
para o lado.



Arraste a palavra “Story” para cima, e selecione na sua 
galeria o post que você deseja publicar. Selecionado o post, 

clique em “Seu 
story” no canto 
inferior esquerdo 
da tela e pronto: 
sua publicação está 
feita!




