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1
Clique em Cadastre sua 
doação para começar.



2
Informe os campos 

solicitados. 

Campos com (*) são de 
preenchimento obrigatório.

Clique em continuar
para avançar.



Machado

de Assis

machadodeassis@email.com

3Você receberá uma mensagem de 
confirmação e um email para continuar 

o preenchimento do cadastro.



4

no e-mail cadastrado, clique no 
link enviado pelo remetente 
contato@agrofraterno.com.br

você será direcionado para
continuar o cadastro da doação



5
Resolva a equação e clique em continuar.



6

Leia, aceite os termos e condições de 
participação e clique em próximo para avançar.



7
Selecione o tipo de pessoa que fez a doação

(Física ou Jurídica) e clique em próximo para avançar



8
Informe os campos 

solicitados. 

Campos com (*) são de 
preenchimento obrigatório.



Machado de Assis

Continue informando os 
campos solicitados. 



machadodeassis@email.com

machadodeassis@email.com

Continue informando os campos solicitados, lembrando 
que campos com (*) são de preenchimento obrigatório.

Clique em próximo para avançar.



9
Selecione o tipo da doação
(dinheiro, cesta de alimentos ou alimentos),
digite a data da doação, e clique em próximo para continuar.



10
Informe a quantidade e os items doados. 

O campo quantidade é obrigatório.
Clique em próximo para avançar.



11
Selecione o tipo de pessoa que recebeu a doação

(Física ou Jurídica) e clique em próximo para avançar



12
Informe os campos 
solicitados. 

Campos com (*) são de 
preenchimento obrigatório.



Continue informando 
os campos solicitados.

Clique em próximo 
para avançar.



13
Confirme a autorização da divulgação da doação e faça um 
pequeno texto com a descrição da doação. 
Atenção, esse campo será exibido na página principal.



Informe até dois 
links com notícias ou 

outras informações 
sobre a doação.

Clique em enviar 
arquivos para fazer 
o upload das fotos.

informe se deseja 
enviar um vídeo



ao selecionar enviar um 
arquivo de vídeo gravado em 

mp4, você poderá fazer um 
upload na plataforma para ser 

publicado junto com as 
informações da doação.

Clique em próximo
para avançar.



ao selecionar enviar um 
vídeo do Youtube, preencha 

somente código do vídeo.

Clique em próximo
para avançar.



14
Pronto, o cadastro da sua doação foi concluído.


