
O Flickr tem como pré-requisito a criação de uma conta de e-mail no Yahoo. Basta entrar no 

site www.yahoo.com.br e criar uma nova conta de e-mail. Depois que ela estiver ativa, entre 

no site https://www.flickr.com/ 

Logue-se com suas credenciais, iguais a do seu e-mail. 

Na barra de títulos, clique no ícone que parece uma nuvem 

 

Clique no ícone SELECIONE AS FOTOS ... 

 

Selecione todas as fotos que deseja fazer upload: 

 

Aguarde até que todas as fotos fiquem visíveis na página do Flickr. Depois clique no botão 

UPLOAD de 160 fotos (no caso deste exemplo) 

http://www.yahoo.com.br/
https://www.flickr.com/


 

Confirme clicando em UPLOAD 

Aguarde 

 

Quando o upload terminar, será exibida uma tela assim: 

 

Basta você marcar e arrastar para cima todas as fotos que deseja que sejam agrupadas em um 

álbum 

 

Depois disso você clicará em PERMISSÕES – QUEM VÊ COMENTA ADICIONA TAG 



 

Expanda MAIS OPÇÕES e marque conforme o desenho: 

 

Com isso você garantirá que não haverá nenhum tipo de comentário nas suas fotos. Clique no 

botão ALTERAR PERMISSÕES 

Depois disso clique em ADICIONAR AO ÁLBUM – NOVO ÁLBUM 

 

 

Faça o correto descritivo. No álbum de fotos da Matriz, adotamos inserir o ano na frente do 

título do álbum face à grande quantidade de álbuns: 



 

Depois disso clique no botão SALVAR 

Seu álbum será exibido assim: 

 

Clique sobre ele (ainda não terminou): 

Clique no botão ORGANIZAR – ORGANIZAR POR DATA DA FOTO, para que as fotos fiquem 

indexadas cronologicamente: 

 



 

 

Esta mensagem será exibida: 

 

 

 

Confirme a mudança! 

 

Agora clique no botão SALVAR 

 

Agora você precisará definir a foto de capa do álbum. Uma foto de capa ruim terá poucos 

acessos. Clique novamente no álbum que você acabou de criar 

 

Clique no link ABRIR PÁGINA DO ÁLBUM 

 



 

Você perceberá que se abrirá uma nova página na Internet 

 

 

 

Essa URL é que você deve passar às pessoas para que acessem as fotos quando todo seu 

trabalho estiver pronto: 

 

https://www.flickr.com/photos/147985195@N04/sets/72157683890876706 

 

Note  que há uma caneta no frame principal desta página. Clique nela: 

https://www.flickr.com/photos/147985195@N04/sets/72157683890876706


 

 

 

Será exibida uma janela com todas as fotos deste álbum. Marque a foto mais adequada para 

que fique de capa quando for aberta a URL: 

 

 

Depois é só clicar em SELECIONAR. Está pronto o seu álbum! 


