
TUTORIAL PARA A ASSINATURA E PRIMEIRO ACESSO À SUA CONTA HISTÓRIA AO
QUADRADO

1. Ao escolher a opção de assinar o site, preencha os dados do cartão (crédito) e do e-mail que 
deseja cadastrar.



2. após o pagamento confirmado, esta mensagem será exibida.
(O e-mail que aparece neste tutorial é apenas para exemplificar. Em sua assinatura aparecerá o seu e-mail

cadastrado)

3. Faça o login no site, clicando no botão em qualquer dos posts de conteúdo.

4. digite o e-mail com o qual fez a assinatura



5. clique em continue. A seguinte mensagem será exibida.

6. abra seu e-mail

7. Você terá recebido três mensagens do wordpress (plataforma que hospeda nosso site)
(Verifique na caixa de spam e na lixeira caso não aparece de imediato)

(as duas primeiras são dados sobre sua assinatura. O último será o link para o primeiro acesso e
configuração da senha)

8. Abra o e-mail  entrar no wordpress.com. Clique no botão que aparece.



9. a tela seguinte aparecerá. Siga em frente (aparecerá o seu endereço de email)

10. estando logado, você notará um novo menu em preto, no topo da tela

11. a seguinte página deve aparecer.

12. Caso não tenha sido direcionado diretamente para a página de configuração de sua conta, 
clique no ícone do perfil, no canto superior direito.



13. No menu lateral, em compras, você terá os dados de sua assinatura e pagamento. Neste 
campo que será feito o cancelamento da assinatura quando desejar.

 

14. a definição da sua senha será feita no menu segurança.

15. clique em senha (mesmo estando em verde)



16. defina uma senha para acesso

17. pronto. Seu próximo acesso poderá ser feito tranquilamente digitando seu e-mail e a senha 
escolhida.

(caso não tenha definido uma senha, cada vez que desejar logar, será enviado um link de acesso
ao seu e-mail. Assim, sugerimos já definir uma senha nesse primeiro momento).

***** dúvidas, entre em contato pelo whats
(45) 99932-2764

prof. me. Giovani bernini
história ao quadrado


