
Projeto CP2 – Fanfics – Histórias de amor 

Orientações para postagem dos textos 

 
1. Acesse: https://cp2fanfics.wordpress.com/  

2. Clique no link para fazer login (parte inferior da coluna à direita). 

 

3. Na janela seguinte, informe seus dados de acesso.  Esses dados lhe foram enviados pelo sistema do 

Wordpress logo após você ter preenchido o formulário de cadastro. Por favor, verifique se a mensagem 

não entrou em sua caixa de spam. Caso tenha esquecido sua senha, clique em “Perdeu a senha?” e tente 

recuperá-la informando corretamente seu e-mail de cadastro e seguindo as instruções da mensagem que 

lhe será enviada. 

 
4. Quem ainda não preencheu o formulário de cadastro no ambiente, basta acessar: 

https://cp2fanfics.wordpress.com/ e clicar no último link: “Cadastro”. 

 
5. Assim que fizer login, clique no botão “Write” localizado no canto superior direito. Certifique-se de que 

selecionou o ambiente correto (Cp2 – Fanfics , caso haja mais de uma opção). 

 
 

https://cp2fanfics.wordpress.com/
https://cp2fanfics.wordpress.com/


6. Digite um título para o seu texto  no campo “Title” e o restante do texto na área abaixo dos botões de 

edição textual. 

 
7. Na coluna da esquerda, clique em “Categories & Tags” para expandir as opções.  

 

 
8. Em “categories”, desmarque a opção “sem categoria” e marque a opção correspondente à sua turma.  

 

 

 

 

 

 

9. Clique no campo “Tags” para ver as opções disponíveis e 

escolha aquela(s) mais adequada(s) ao texto elaborado pelo seu 

grupo.  Observe que um mesmo texto poderá receber mais de uma 

“tag”. 

 
 

 

 

 

 



10.  Clique em “Preview” (no topo da coluna da esquerda) para visualizar seu texto antes da publicação final.  

 
11.  Observe se aparecem corretamente as informações sobre a data, o autor da publicação, a turma e as 

“tags”. 

 
12.  Caso deseje inserir uma imagem para ilustrar o seu texto, clique no botão de (+) e, na tela seguinte, faça o 

upload da imagem desejada. 

  

 
13.  Não se esqueça de informar os NOMES DOS AUTORES DO TEXTO (membros do grupo) ao final da 

postagem. 

14.  Por último, clique em “Publish”. 


