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- Aceda ao site  
      www.linoit.com e crie      
uma conta 
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- Depois da conta criada, aparece a página principal, através da qual se 

pode criar um novo mural. 

- Selecione a etiqueta CREATE A NEW CANVAS. 
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- Nesta página, poderá: 

                  - dar um título ao seu mural; 

                  - selecionar o fundo; 

                  - determinar a privacidade.  

TÍTULO 

FUNDO 

PRIVACIDADE 
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- Nesta página, vai encontrar uma barra de ferramentas, no canto superior direito, 
que utilizará para construir o seu mural. 

- Pode selecionar o seu post it (de cores diferentes); 
- Adicionar imagens;  
- Inserir links de vídeo,… 
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Depois de selecionar o seu post it, poderá colocar um título, selecionar o 

tamanho e a cor da letra, atribuir uma data,… por último, clique em POST.  
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- Se clicar no ícone da fotografia, poderá subir uma imagem, ademais 

de selecionar o tamanho e a forma. No final, carregue em POST. 
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Também poderá encontrar o símbolo de vídeo, que depois de 

selecionado, permitirá carregar o mesmo, após colocar o respetivo 

link. 

…ou texto. 
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- O resultado final ficará semelhante ao que, a seguir, se apresenta. 
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Bom trabalho com   


