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módulo V

CONHECENDO O CIRANDAS: O QUE TEM NESSA REDE?CONHECENDO O CIRANDAS: O QUE TEM NESSA REDE?



Conhecendo o Cirandas 02:  O que tem nesta Rede?

 Objetivo: 

Aprender as demais funcionalidades do Cirandas relacionadas ao usuário 

 Conteúdo:

● Blog e Novo Post (Usuário)
● Visualizando Atividades do Perfil
● Comentar Artigos
● Remover Comentários
● Enviar Mensagens
● Editar Blocos Laterais
● Remover Amigos
● Editar Aparência
● Editar Cabeçalho e Rodapé
● Alterar Senha

 

 



 Perfi l  de cirandeira /o:  visualizando Mural  e  
Rede 

Estou de volta no Cirandas 
e quero ver se aconteceu algo 

desde a última vez que me loguei.

Então, para voltar a mexer na sua rede social, 
primeiro faça login com seu nome de usuário 

e senha do Cirandas.



Tô dentro da Rede da Economia Solidária! 
Vou ver se alguém deixou recados no meu Mural.

    Perfi l  de cirandeira /o:  visualizando Mural  e  
Rede   

Para isto, o primeiro passo é acessar a Página 
Inicial, que é onde está o seu Perfil no 

Cirandas.

Sempre que acessar o Cirandas, 
veja se tem novidades em seu Perfil.



Sempre que entro no Cirandas, vejo se tem novidades por aqui. 
Por exemplo, vejo no Mural se algum amigo deixou recado 

e na Rede fico por dentro do que meus amigos cirandeiros fizeram 

    Perfi l  de cirandeira /o:  visualizando Mural  e  
Rede   

Pelo Mural, posso responder aos 
recados deixados pelos amigos ou 

compartilhar ideias. Para isto, 
escrevo na caixa de texto e clico 

em Compartilhar ou Comentar.

O Mural é bem legal! Pelo Mural você pode deixar recados 
e fazer comentários nos Perfis de seus amigos cirandeiros.



Blog
Você sabe o que é um blog, 

baiana?

É isso mesmo! Você 
sabia que é possível 
manter um blog 
associado ao seu perfil 
do Cirandas? É super 
legal e fácil de fazer. 
Veja só...

O Blog funciona como um diário, um espaço na rede 
em que eu posso falar sobre os assuntos que me 

interessam e qualquer pessoa que navegue na web 
pode ler e comentar.

Dá pra usar o blog de muitas maneiras, baiana. Você 
consegue pensar em alguma?!

Bem, eu até já ouvi falar, mas não 
sei explicar... Já me disseram que 

é bem legal ter um blog.



 
 

      No meu blog, 
posso falar do meu trabalho,
publicar detalhes dos cursos 
que participo e notícias sobre 
os eventos  das comunidades 

que eu faço parte.

Eu gosto muito de cozinhar, 
posso usar o blog pra 

divulgar minhas receitas, e falar 
dos meus quitutes prediletos!

Eu gosto de escrever poesia.
Acho que também dá pra 

publicar no blog e ver o que 
as pessoas acham dos 

meus versos...

Blog



Então, vamos ver como se faz para que seu blog no 
Cirandas fique bem recheado. É super legal e fácil de 

fazer. Quer aprender?!

Sim, sim! Diz ai, como é que 
faço...

Blog



Após ter feito o login, confira  se, no canto 
superior direito da tela,

aparece seu nome de usuário. Se apareceu, é porque 
você já está logado/a.

Você lembra como fazer para
 “Entrar no Sistema”, não é?

Sempre que quiser adicionar um 
novo post no seu blog

você precisará estar logado/a.

Blog –  Criando Novo Post



Agora são só alguns cliques !
1º  Clique em “Blog” no menu à direita da sua página inicial.

2º  Clique em “Novo post”.
3º  Na janela escura que irá abrir-se, escolha 

Artigo de texto com editor visual.

Blog –  Criando Novo Post

1°1°

3°3°

2°2°



Agora, 
preenchemos os campos, 
podemos inserir fotos,

categorizar nosso artigo, 
e, em seguida, salvar 

nosso “Post”.

Blog –  Criando Novo Post



Depois de preencher os campos 
com os conteúdos do seu post...

Vamos ver como inserir uma foto ou imagem.

Blog –  Criando Novo Post

Veja que acima da caixa onde você escreverá o texto, há 
uma barra com opções de formatação para deixar o post 
mais bacana. Você poderá:
- Modificar a letra com negrito, itálico, sublinhada e, 
também, mudar o tamanho.
- Deixar o texto alinhado à esquerda, direita, centralizado 
ou justificado.
- Colocar marcadores ou numeração nos parágrafos.
- Inserir uma tabela para apresentar dados.
- Inserir um pad: Assim seu post será um texto colaborativo 
que poderá ser usado numa reunião virtual, por exemplo.



Antes de indicar como arrastar a “Imagem” 
para dentro da “Área do Texto”, vamos dar 

uma olhada no caminho da captura até a 
transferência (“UPLOAD”) das fotos para o 

Cirandas. Fique de olho!

Blog –  Inserindo imagem em Novo Post



Fotos com Celular ou Câmera Fotográfica: Será 
preciso primeiro conectá-los ao computador. 
Após acessarmos o Cirandas, fazemos então a 
Transferência  (“UPLOAD”).

Blog –  Inserindo imagem em Novo Post



1º Celular ou Câmera Fotográfica Digital.
2º Cabo USB compatível.

3º Conexão Cabo USB aos Dispositivos.
4º Transferência para o Cirandas.

Cabo USBDispositivos Conectar Dispositivos

Usando fotos de Celular ou Câmera Fotográfica Digital em 
post do Cirandas.

Blog –  Inserindo imagem em Novo Post



1º Dispositivo com Internet.

2º Transferência para o Cirandas.

Dispositivos

Blog –  Inserindo imagem em Novo Post

Se o dispositivo (celular, tablet etc.) tiver acesso direto à internet, é 
possível  transferir  a  foto  diretamente  ao  site  Cirandas.  Basta 
selecionálas  e  fazer  “UPLOAD”.  Aí,  o  conteúdo  (Foto)  ficará 
disponível para arrastar para o texto do Post no Blog.



Bom, o importante aqui é ter uma forma de 
se conectar à Internet... Agora você já 

pode selecionar a Foto e fazer “UPLOAD” 
para o Cirandas. Vamos voltar lá pra ver?

Blog –  Inserindo imagem em Novo Post



No lado direito da tela de edição no Novo Post está a função 
para inserir imagens e fotos: Adicionar mídia. Clique em “Selecionar Arquivo” 

e abrirá uma janela com arquivos do seu computador ou equipamentos 
que estiverem conectados a ele: máquina fotográfica, pendrive, cartão....

 Localize entre os arquivos que aparecerão na janela a imagem ou foto que irá para o post 
Ao achar a imagem, dê dois cliques sobre ela. Você pode colocar mais de uma imagem 

no mesmo post. Para isto, repita a operação. Depois de escolher, 
clique em “Upload” e aguarde o Cirandas carregar a imagem.

Blog –  Inserindo imagem em Novo Post



Agora, a foto ou imagem já está no Cirandas. Veja que a imagem aparecerá 
no post e você pode arrastá-la para o lugar que quiser. Para isto, 

clique sobre a imagem que está no post e, segurando-a com o mouse, 
arraste para o melhor lugar dentro do texto.

Blog –  Inserindo imagem em Novo Post



Ah, você ainda pode mexer na imagem... Há três jeitos:
1 - Clicando sobre a imagem uma vez: a imagem ficará com uma moldura com quadradinhos nas pontas. 

Para aumentar ou diminuir a imagem basta: manter a tecla Shift apertada e, ao mesmo tempo, 
clicar num canto da imagem, sobre um quadradinho, e, segurando o quadradinho com o mouse, 

aumentar ou reduzir o quanto quiser. Quando tiver no tamanho que deseja, solte o mouse e tecla Shift.
2 - Clicando com o botão direito do mouse sobre a imagem e optando por Inserir/Editar Imagem: 

Aqui será preciso preencher os campos e, ao finalizar, clicar no botão Atualizar para ver como ficou.
3 - Usando o ícone da barra de edição do post e seguindo as mesmas orientações da opção acima. 

Ao optar pelos caminhos 2 e 3, você informará para quem ler seu post dados sobre a imagem.

Blog –  Inserindo imagem em Novo Post



Observe o que representam os campos da janela 
Inserir/Editar Imagem. Por exemplo, o texto do campo 

“Descrição da Imagem”: sempre que o leitor do blog 
passar o mouse sobre a imagem, será mostrado 

o conteúdo deste campo.

Blog –  Inserindo imagem em Novo Post



Agora, finalize em três etapas a seguir:
- Categorize o texto do seu “Novo Post” 

- Personalize as Opções e 
- salve, clicando no “Botão Salvar”.

Concluindo Novo Post do Blog de 
usuário



Editando Post  do Blog de usuário

 Nossa, são muitas as opções para inserir 
um conteúdo, não é? 

Mas, até que eu não achei difícil...

Tem uma coisinha que eu aprendi e 
quero ensinar pra vocês. 

Sabia que depois de salvar o post, 
você pode Alterar o Conteúdo e, 

ainda, se você quiser, Remover esse post? 

É rapidinho! 
Vou te ensinar como fazer...



Alterando conteúdo de um post  do Blog de 
usuário 

Para alterar o conteúdo de um post, é fácil: 
clique duas vezes no Título,

depois clique em  Editar, faça a alteração na
janela de edição de texto e Salve ao final.



Excluindo post  do Blog de usuário

Na tela, acima do post, aparecerão 2 ícones importantes para editar o conteúdo. 
Se você quiser remover este post, basta clicar em Remover

e finalize a operação confirmando a exclusão com o botão “Sim, eu quero”



Interagindo no Cirandas:  comentando 
conteúdos

Depois de mexer no seu Blog, criando post, vamos ver como que você pode 
comentar os diversos conteúdos publicados no Cirandas. Para isto, você pode:
1 – Ir diretamente nos blogs e galeria de imagens de pessoas e comunidades; 

ou entrar nos sites de empreendimentos e escolher um conteúdo.
2 – Ver os conteúdos gerais que estão no Cirandas e escolher 

um deles para ler e comentar.



Ao escolher o conteúdo que te interessa, clique sobre o título 
para abrir o conteúdo inteiro. Para deixar um comentário, localize o 

botão Enviar Comentário e clique nele.

Interagindo no Cirandas:  comentando 
conteúdos



Clicou? Então, apareceu um formulário para você 
escrever o comentário. Preencha os campos de título 

e escreva o comentário na caixa de texto. 

Interagindo no Cirandas:  comentando 
conteúdos



No Cirandas, é permitido que pessoas que não fazem parte 
da rede deixem comentários. Neste caso, a pessoa deverá 
informar seu nome e e-mail antes de enviar o comentário. 

Interagindo no Cirandas:  comentando 
conteúdos



Após prencher os campos e clicar no botão 
“Enviar comentário”, o comentário será mostrado 
abaixo do conteúdo – foto, postagem, evento... 

Interagindo no Cirandas:  comentando 
conteúdos



 Interagindo no Cirandas:  removendo 
comentários

Caso queira remover um comentário feito por você ou 
um comentário que foi deixado em seu Blog ou Galeria 

de Imagens, basta ir na setinha preta no canto 
superior do comentário e selecionar Remover. 



Aparecerá uma tela para confirmar a exclusão. 
Clicando no botão “Ok”, o comentário será 

removido. 

 Interagindo no Cirandas:  removendo 
comentários



Interagindo no Cirandas:  enviando e-mail

Você sabia que nós também podemos enviar 
mensagens através do Cirandas? 

É muito fácil... Vamos aprender juntos/as?



Pelo Cirandas é possível enviar e-mail para usuários, para 
administrador/a de Comunidades e para os empreendimentos. 

Para isto, primeiro encontre no Cirandas a pessoa, comunidade ou site de 
empreendimento para quem deseja enviar o e-mail. 

Interagindo no Cirandas:  enviando e-mail



Estando na página da pessoa, comunidade ou empreendimento que você 
deseja enviar e-mail, localize e clique no botão “Contato”.

Atenção! Para enviar e-mails, é preciso estar logado/a no Cirandas!

Interagindo no Cirandas:  enviando e-mail



Perceba que os campos “Assunto” e “Mensagem” são obrigatórios. 
Então, para que o e-mail seja enviado é preciso preenchê-los. 
Escreva sua mensagem e, depois, clique no no botão “Enviar” 

Se quiser receber uma cópia da mensagem, vai ter que selecionar a 
opção “Quero receber uma cópia da mensagem no meu e-mail”.

Interagindo no Cirandas:  enviando e-mail



Interagindo no Cirandas:  Gerenciar 
Amigas /os

Entre as funcionalidades de usuário/a do Cirandas, 
é possível você gerenciar suas/seus amigas/os 

cirandeiras/os. Vamos ver como é isto....



Interagindo no Cirandas:  Gerenciar  Amigas /os

No menu de usuário, clique em Painel de Controle.



Entre as opções do Painel de Controle de sua conta no 
Cirandas, localize Gerenciar Amigos e 

clique sobre este ícone.

 Interagindo no Cirandas:  Gerenciar  Amigas /os



Hummm... por aqui é um outro caminho para:
1 - Buscar pessoas. 2 - Convidar quem ainda não está no Cirandas, 

enviando e-mail, como aprendemos no módulo anterior. 3 - Enviar e-mail 
para amigos/as cirandeiras/os.  

 Interagindo no Cirandas:  Gerenciar  Amigas /os

E, é por aqui que podemos remover pessoas da minha lista 
de amigas/os cirandeiros/as.



Caso, algum dia seja preciso remover uma pessoa da sua lista de amigas/os 
cirandeiras/os, clique Remover (ter seta para ícone). Ao clicar, abrirá uma 

tela para você confirmar a remoção.

 Interagindo no Cirandas:  Remover Amigas /os

Se você tiver certeza, clique em SIM

Note que pessoa que você removeu da sua lista de amigas/os cirandeiras/os 
ainda vai te ter como amigo/a. A não ser que ele/a também queira remover 

você da lista de amigas/os. 



Personalizando o seu Cirandas

Ao visitar o perfil de usuários no Cirandas, 
você já percebeu que  a disposição dos 

conteúdos pode estar em lugares diferentes?
É que o Cirandas permite que cada usuário/a 
faça alterações na disposição dos menus e na 
aparência. Vamos aprender como fazer isso?!



Como você já sabe, para fazer alterações na sua conta no Cirandas 
é preciso estar logado/a e ir até o seu Painel de Controle...

Personalizando o seu Cirandas



Vamos ver como se faz para mexer nestes setores

Personalizando o seu Cirandas:  editar  blocos 
laterais

Para isto, vamos em Editar blocos laterais.



Entrando em Editar blocos laterais, será apresentado 
o modelo da página com 3 áreas: Área principal

Área 2: esquerda da página 
Área 3: direita da página 

Personalizando o seu Cirandas:  editar  blocos 
laterais



Aqui você pode fazer alterações no modelo padrão do Cirandas.
Ao clicar nos ícones embaixo de cada bloco, você poderá: 

1 - Trocar os blocos de lugar clicando nas setas  
2 - Editar conteúdo de cada bloco, por exemplo mudando o texto que aparece 

no menu original do Cirandas
3 - Excluir o bloco

4 - Obter informação sobre a função de cada bloco  

Personalizando o seu Cirandas:  editar blocos laterais

Caso queira adicionar um novo bloco 
a uma destas colunas 

clique em “Adicionar um bloco”



Você verá os tipos de blocos que pode adicionar na sua página. 
Primeiro, você precisa indicar em qual área seja adicionado o novo bloco: principal, 

1 ou 2. Depois, veja as opções de blocos e após realizar sua escolha, clique em 
Adicionar. O bloco será adicionado à área selecionada. Agora, caso seja 

necessário, faça alterações no novo bloco, clicando em Editar: para cada tipo de 
bloco, há coisas diferentes para serem editadas...experimente!

Personalizando o seu Cirandas:  editar blocos laterais



Importante! 

Você pode ter links de fora do Cirandas no Menu: estando dentro de 
Editar blocos laterais, basta editar o bloco de Menu e acrescentar o 

endereço que deseja.

Mas, se você quiser aumentar ou modificar seu Menu com conteúdo 
novo no Cirandas, será preciso primeiro criar este conteúdo em 

Gerenciar Conteúdos dentro do seu Painel de Controle. Depois de 
criar um novo conteúdo, volte para Editar blocos laterais e cole o link 

no seu Menu. Complicou? Vá mexendo no Cirandas!

Personalizando o seu Cirandas:  editar blocos laterais



Se você quer alterar a aparência do seu 
perfil, venha comigo, juntos vamos fazer 

uma passo a passo dessa ação. Vamos deixar 
o perfil do nosso jeitinho.

Personalizando o seu Cirandas:  editar  
aparência



Personalizando o seu Cirandas:  editar  
aparência

No menu de usuário, clique em Painel de Controle.



Depois, clique em “Editar Aparência”.

Personalizando o seu Cirandas:  editar  
aparência



Personalizando o seu Cirandas:  editar  
aparência

Você verá os modelos disponíveis, ao clicar, eles são automaticamente aplicados:
   1. default: Este modelo utiliza 3 colunas.
   2. rightbar: Neste modelo, suas páginas terão 2 colunas. Seus blocos serão mostrados na 
coluna da direita.
   3. leftbar: Neste modelo, suas páginas terão 2 colunas. Seus blocos serão mostrados na 
coluna da esquerda.
   4. No side bars: Que utilizará apenas uma coluna principal.

Você pode selecionar o modelo desejado 
ou escolher “Usar o tema padrão”. Depois 

é só escolher o tema que irá usar – 
Cirandas, ou tema padrão.



Personalizando seu Cirandas:  editando 
cabeçalho e rodapé

Estes dois campos também podem ser 
modificados. Vamos ver...



Personalizando seu Cirandas:  editando 
cabeçalho e rodapé

No menu de usuário, clique em Painel de Controle.



Depois, clique em “Editar Cabeçalho e Rodapé”.

Personalizando seu Cirandas:  editando 
cabeçalho e rodapé



Você verá 2 caixas. Na primeira caixa, adicione o conteúdo do seu 
cabeçalho, que será mostrado no topo da sua página. Na segunda 
caixa, adicione o conteúdo do seu rodapé, que será mostrado na 
parte inferior da sua página. Na parte superior das caixas você 

poderá ver alguns ícones que lhe ajudarão a formatar seu texto. Ao 
passar o mouse sobre o ícone, a sua função é exibida. 

Personalizando seu Cirandas:  editando 
cabeçalho e rodapé



Após editar seu cabeçalho e rodapé, clique no botão “Salvar”.

Personalizando seu Cirandas:  editando 
cabeçalho e rodapé



Mantendo seu perfi l  atualizado:  alterar 
senha

E então, aprendeu a personalizar seu espaço no 
Cirandas?! É mesmo bem simples. 

Vamos lá, use sua criatividade e torne o seu perfil de 
usuário diferente. Deixe ele do seu jeito...

Ei, mas e se um dia eu quiser trocar a senha de 
acesso ao meu perfil de usuário, hein?! 

Bom, vamos ver como é que a gente faz isso...



Mantendo seu perfi l  atualizado:  alterar 
senha

Para alterar a senha de usuário, é preciso estar logado/a no Cirandas 
e entrar no seu Painel de Controle.



Depois, clique em “Alterar Senha”.

Mantendo seu perfi l  atualizado:  alterar 
senha



   Vamos preencher os campos:
Primeiro, coloque sua senha atual.

Depois escolha e digite sua nova senha.
Confirme sua nova senha digitando novamente.. 

Depois, clique em “Alterar senha”.

Mantendo seu perfi l  atualizado:  alterar 
senha



Resumindo esta aula

Nesta aula, você aprendeu como:

● Criar um blog para divulgar seu trabalho, publicar cursos e 
eventos; 

  Visualizar as atividades do perfil;

   Comentar e remover artigos;

  Enviar mensagens;

  Editar blocos laterais, aparência, cabeçalho e rodapé;

  Alterar sua senha;

  Remover amigos;



Atividade prática
De novo nós aprendemos um montão de coisas, não é?!

E, pra não deixar escapar nada, seguem as atividades práticas:

1 – Faça um novo passeio no Cirandas, vendo os perfis de usuário e suas 
configurações. Analise como estão as disposições de colunas, qual a 

aparência mais usada e as diferentes formas que cirandeiras/os tem usado 
cabeçalho e rodapé.

A partir desta análise, decida sobre como deve ser o seu perfil no Cirandas e 
faça as alterações necessárias.

2 - Escreva no seu blog um novo post sobre o que você mais gostou neste 
módulo. Escreva o que você já conseguiu fazer e inclua uma foto sua mexendo 

no Cirandas.

Vamos experimentar!!!

Não esqueça de socializar tudo lá no fórum do nosso ambiente virtual, o 
moodle. Caso tenha dúvidas, insira um novo tópico de discussão lá no 

fórum Rede Social 2. 

https://inclusao.serpro.gov.br/mod/forum/view.php?id=6767


Este recurso didático está licenciado sob uma Licença Creative Commons Atribuição 2.5 Brasil. Para ver uma cópia 
desta licença, visite http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/br/.

Participaram da elaboração da primeira versão deste recurso didático: Alan Teixeira de Figueiredo, Carlos Eduardo, 
Gonçalves de Carvalho, Cássia Cristina Breia, Elisabete Thomaselli Nogueira, Fernando Gonçalves Severo, Gilson 
Pereira Lopes Filho, José Carlos Rubinato, Leise Capella da Silva Jogaib, Luiz Arthur Silva de Faria, Mônica Coelho 

Mitkiewitz, Marilene Marinho, Rita de Cássia Gonçalves Claudemiro, Sônia de Fátima Ribeiro de Oliveira.

Participaram da elaboração desta versão 2.0: Daniel Pinheiro, Daniel Tygel, Karina Menezes, Patrícia Conceição, 
Rosana Kirsch. 

Este material foi gerado para ensino a distância do Cirandas.net, para contribuir na formação de pontos de apoio 
Cirandas, no âmbito da Solução TIC Assessoria Cirandas (ação do Programa Voluntariado Corporativo Petrobras, em 

parceria  com o FBES – Fórum Brasileiro de Economia Solidária, SERPRO, Colivre – Cooperativa de Tecnologias Livres 
e EITA - Cooperativa de Trabalho Educação, Informação e Tecnologia para Autogestão)
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