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Nos dias atuais, a Internet é uma poderosa aliada 
das grandes instituições na divulgação de produtos e 
serviços. Por todo o mundo, as pessoas estão buscando 
cada vez mais os chamados serviços online. Mas esse 
universo digital é muito dinâmico e por isso o sucesso 
dos portais está diretamente relacionado à constante 
atualização das informações.  

Pensando nisso, a Federação Nacional das AABB 
- FENABB investiu em tecnologias de ponta e adquiriu 
uma ferramenta inteligente para criar e atualizar novos 
portais para seus afiliados. O novo sistema utiliza a pla-
taforma Wordpress. 

O que é Wordpress?

O WordPress é uma plataforma de software livre 
(Open Source) destinada à criação de sites, publicação, 
manutenção e divulgação de conteúdo. O WordPress 
é um CMS – Sigla em inglês que significa Sistema de 
Gerenciamento de Conteúdos. Ele foi escrito em PHP e 
utiliza banco de dados MySQL.

Atualmente, o Wordpress é um poderoso sistema de 
gerenciamento de conteúdo e permite a criação de sites 
completos e dinâmicos.

Por se tratar de um software de código livre, milha-
res de programadores ao redor do mundo estão sempre 
criando componentes para a ferramenta. São os famo-
sos plugins que tornam o Wordpress tão poderoso.

São milhares de plugins disponíveis para download. 
E este número aumenta a cada dia.

Uma ferramenta poderosa

Uma rápida abordagem
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Vantagens da plataforma

O novo sistema multisites da FENABB oferece 
muitas vantagens a seus usuários. Uma delas e talvez 
a mais importante é a facilidade na atualização do 
conteúdo. Após a criação do site, é possível inserir 
notícias, montar páginas institucionais, fazer menus e 
submenus e montar galerias de fotos em pouco tem-
po. Tudo isso sem o conhecimento de códigos html.

Você receberá nesse material as instruções para 
fazer todas as mudanças necessárias. Entre as edi-
ções estão: criação de novo portal, edição de textos 
em páginas e posts, alteração de contatos, inclusão 
de formulários, entre outros itens.

Uma grande vantagem da ferramenta é a sua 
proximidade aos sites de busca (ex.: Google). A 
plataforma Wordpress foi desenvolvida baseando-
se em alguns conceitos de SEO, o que facilita e 
auxilia o trabalho de otimização do seu website. 

Sistema Responsive

Outra vantagem da ferramenta é a utilização 
da tecnologia Responsive. Mas o que significa isso? 
Web Design Responsive é uma técnica destinada à 
elaboração de sites capazes de fornecer uma ótima 
experiência de visualização, fácil leitura e navegação 
com um mínimo de redimensionamento para uma 
gama de dispositivos (de monitores de computador 
a telefones celulares). 

Ao criar o portal no sistema multisites da FENABB, 
seu novo site poderá ser visualizado nos diversos dis-
positivos móveis. Em cada equipamento, haverá um 
dimensionamento ideal, que tornará a navegação 
mais fácil e amigável. 

    
 HTML5

Vivemos um tempo em que devemos valorizar 
a Mobile Web. Smartphones estão cada vez mais to-
mando o lugar dos antigos celulares e as pessoas es-

moderna no mundo digital

Sua AABB mais
tão gastando mais seu tempo na Internet por meio 
de dispositivos móveis. Esses usuários procuram 
por websites e web apps dinâmicos e interativos, 
o tipo de coisa que buscávamos há algum tempo 
atrás no computador.

Para se adaptar a essa nova tendência, a FE-
NABB utiliza o HTML5 em sua ferramenta. A nova 
linguagem foi desenvolvida para a criação de apli-
cativos quase universais, capazes de serem apresen-
tados em vários dispositivos. Antigamente, quando 
tentávamos trazer essas boas aplicações dos compu-
tadores para os dispositivos móveis, encontrávamos 
diversos problemas. A maioria dos sites com essa ex-
periência interativa são feitos em Adobe Flash, que 
só funciona em alguns dispositivos Android e não 
funciona com facilidade em aparelhos Apple. A solu-
ção para esse problema tem um nome: HTML5.

Os maiores benefícios do HTML5 são, sem dú-
vida, os API’s e as oportunidades que eles abrem 
em direção ao futuro dos web apps. Veja algumas 
vantagens que o usuário terá em seu novo portal:
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- Internet mais rápida: o HTML5 reduz o tamanho de 
arquivos e torna a experiência do usuário mais limpa.

- Animações: o HTML5 possui uma poderosa ferra-
menta chamada Canvas. Ela permite a criação de 
conteúdo gráfico. Com Canvas, é mais fácil criar 
animações, desenhos e outros elementos visuais 
complexos sem usar aplicativos externos.

- Compatibilidade: Cada vez mais navegadores dão 
suporte ao HTML5. Quer saber se o seu navegador 
é compatível com HTML5? Vá para html5test.com e 

verifique. Caso não seja, é melhor atualizar a ver-
são de seu navegador.

- Vídeo: Um dos grandes diferenciais do HTML5 é 
sua capacidade de vídeo. Desenvolvedores podem 
integrar vídeos sem a necessidade de plugins. E 
como temos cada vez mais navegadores que são 
compatíveis ao HTML5, vemos um rápido cresci-
mento na porcentagem de vídeos online.

- Som: O HTML5 vem com uma ferramenta de su-
porte poderosa para elementos de áudio.



8FENABB

FE
NA

BB
Passo 1: Acesso ao sistema

Para criar seu novo site, é preciso aces-
sar o portal da FENABB no endereço 
www.fenabb.org.br. Na página princi-
pal, clique na opção “Área Restrita”, 
localizada no menu em azul e indicada 
na imagem ao lado: 

o seu novo site em wordpress

Aprenda a criar 

Após clicar no link “Área Restrita” no site da FENABB, 
uma tela de registro estará disponível. Basta colocar 
seu login e sua senha para acessar o sistema.    

Prezado Dirigente,

Comece agora mesmo a criar o novo site de sua AABB pelo sistema Multisites da FENABB. 
Siga atentamente as orientações deste manual e prepare-se para entrar de vez na era digital.  

ÁREA RESTRITA

LOGIN E SENHA DE ACESSO
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NOME DO SITE

Depois de escolher o nome de seu novo site, che-
gou a hora de escolher o template e as palavras-
chave que irão compor o sistema de busca. No 
sistema multisites, o usuário terá alguns modelos 
disponíveis. Basta clicar na opção desejada e pron-
to! Caso você queira inserir informações para fa-
cilitar os sites de busca (ex.: Google), escreva no 
campo “Site Tagline” as palavras que podem iden-
tificar o seu portal. Após esses passos, clique no 
botão “Criar Site” e o processo estará concluído.   

Passo 2: Criando seu novo site

No ambiente seguro da área restrita, além das funcionalidades administrativas, o usuário encontrará o 
link “ Criar Site Novo”. Basta clicar e já será possível iniciar o processo de criação de seu novo portal. 

CRIAR NOVO SITE

Na seção “Nome do Site”, existe um campo que 
terá um preenchimento automático pelo siste-
ma. O subdomínio (endereço do site na web) de 
sua AABB já estará preenchido. Não é preciso 
se preocupar com o nome de seu novo portal.

ESCOLHA UM DOS TEMPLATES
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Passo 3:  Visualizando o novo site

PACOTE COM INFORMAÇÕES BÁSICAS

Após concluir todos os passos 
de criação da tela anterior, o 
seu site já está pronto e, para 
visualizá-lo, basta clicar no link 
indicado na ilustração.

VISUALIZE O NOVO PORTAL

A arquitetura do novo portal da AABB possui menus, barra dinâ-
mica com os links das últimas notícias, comentários e os links mais 
populares. Além disso, existem seções de destaques divididos em 
tamanhos. No sidebar do lado direito do site, temos opções de 
agenda de eventos, palavras-chave, mapas de localização e lista 
de categorias. Todos esses itens podem ser retirados ou inseridos 
na página administrativa. Mais adiante, teremos um capítulo de-
dicado exclusivamente a esse assunto.  

ARQUITETURA

Para facilitar a montagem e a personalização de 
seu novo portal, o sistema multisites disponibiliza 
um conteúdo básico nos principais campos (des-
taques e menus). Isso facilitará a atualização, pois 
basta clicar no destaque desejado e solicitar, na 
barra de menu em preto destacada na imagem, a 
opção “Editar Post”. É importante lembrar que para 
aparecer a barra de edição é preciso estar logado.
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Passo 4: Como acessar a página administrativa

Existem três formas de acessar a página administrativa do seu novo site. A primeira é pela própria página do por-
tal. Vá na aba “Serviços Online” do menu e procure a opção “Acesso ao Sistema AABB”. Se o usuário já estiver 
logado com a senha da área restrita, o browser mostrará um menu em preto com algumas janelas. Vá na aba 
que tem o nome de sua AABB e escolha a opção “Painel”. Neste ambiente, também é possível fazer o acesso.   

PÁGINA ADMINISTRATIVA - FORMAS DE ACESSAR

OPÇÕES 1 e 2

Outra opção para acessar a pági-
na administrativa de seu site está na 
área restrita. Todas as vezes em que 
o usuário acessar a área restrita da 
FENABB, aparecerá a janela “Meus 
Sites”. Marque o site criado e vá em 
“Painel”. Dessa forma, você será en-
caminhado à página de administra-
ção de seu portal.  

OPÇÃO 3
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Passo 5: Conhecendo a página administrativa e suas funcionalidades

Ao clicar na aba “Painel”, o usuário 
terá acesso à página Administrativa. 
Nesse ambiente, será possível atua-
lizar todo o site e ainda visualizar as 
notícias, páginas e galerias publica-
das. Nas próximas páginas, veja a 
função de cada janela.  

VISÃO GERAL

PRINCIPAIS JANELAS DO PAINEL DE CONTROLE

Em “Início”, o usuário visualiza a página inicial do sistema.
Na janela “Meus Sites”, é possível administrar os sites criados. 

As janelas “Documentos” e “WebMail” continuam sendo funções da área restrita 

da FENABB. Aqui, o usuário também pode ter acesso a essas funcionalidades. 

Em “Notícias”, o usuário visualiza e insere os posts, além de criar novas categorias. 

Na janela “Mídia”, é possível inserir arquivos que irão aparecer em todo o site.

As páginas servem para inserir conteúdo que dificilmente será alterado. 

Em “Comentários”, o administrador gerencia os comentários feitos no site.

Na seção “Mural de Avisos”, o administrador envia os avisos de sua AABB para a FENABB.

Em “Eventos”, o administrador cria a agenda de eventos do site. 

Na janela Aparência, é possível alterar o menu e inserir plugins no sidebar.

A aba “Plugins” instala novas funcionalidades. (Essa opção não permite atualizações) 

Na seção “Usuários”, o administrador cria senhas para colaboradores e usuários.

Janela que leva até a página da FENABB.

Fecha as janelas do menu administrativo.
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Passo 6: Posts e Páginas

No sidebar esquerdo, você tem duas opções de postar conteúdo: são as páginas ou posts. Mas, antes de 
começar a postar, você deve saber a diferença entre eles.

Feito o login, na página principal do painel você encontrará todas as informações sobre seu site. Será 
possível visualizar o número de posts, páginas, categorias, tags, comentários (se estiverem habilitados) e 
um sidebar, menu do lado esquerdo que você vai utilizar para navegar.

DIFERENÇAS ENTRE POST E PÁGINA

Menu Notícias: Ao clicar na primeira opção “Notícias”, aparecerão todos os posts que poderão ser editados. 
Basta escolher o post e clicar em editar, no menu que aparece abaixo do título do post. Este menu surge ao 
passar o mouse sobre cada post.

POSTANDO CONTEÚDO

Post é um conteúdo que será atualizado de tempos em tempos como num blog pessoal que você escreve dia-
riamente. Ele é diferente das páginas, pois estas têm conteúdo estático e dificilmente serão alteradas.

Exemplo de post: Um post de notícias (diariamente terá novas notícias).

Exemplo de página: Página “Quem Somos” na área institucional da AABB (dificilmente seu conteúdo será alterado).
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ADICIONANDO NOVOS POSTS

Ao clicar nesta opção, você será direcionado a uma página de edição (veja imagem). Na caixa 
que se encontra logo abaixo de “Adicionar novo post”, será incluído o título da notícia. O Wor-
dpress transforma o título da página na URL do mesmo, caso esteja no modo URLs amigáveis.

PERSONALIZANDO O CONTEÚDO - BARRA DE FUNCIONALIDADES

Logo abaixo do título do post, temos uma barra com botões como no “Word”, utilizada para estilizar 
texto (ex.:negrito, itálico). No caso do WordPress, é possível inserir fotos e vídeos pela própria barra 
também (“Adicionar mídia”). Ainda temos a opção de trabalhar no modo visual, que é “mais ou me-
nos” como o conteúdo será visto no browser (navegador), e no modo HTML, que é a parte de código 
do conteúdo. Para inserir links, basta selecionar a área desejada e clicar no ícone da corrente (con-
forme destacado na imagem acima). Para retirar algum link, basta selecionar a área desejada e clicar 
no ícone da corrente quebrada. Teremos um título exclusivo para tratar da barra de funcionalidades.   

INSERIR LINKS NO CONTEÚDO

CONTEÚDO DO POST AQUI
ESCOLHA A CATEGORIA QUE SERÁ POSTADA

FOTO DE DESTAQUE DO POST

Depois de ter colocado o título e o conteúdo, você deve escolher uma categoria onde o post irá 
aparecer. É só selecionar no sidebar do lado direito a opção desejada (mais adiante, mostrare-
mos como criar uma categoria). Com a categoria, é possível separar seu conteúdo por grupos, 
que poderão ser colocados em áreas separadas no site. Exemplo: todos os posts marcados com 
a categoria futebol serão levadas para uma área do menu chamada futebol (você saberá como 
inserir categorias no menu na seção “Como montar o menu do seu site”). 

COMO USAR AS CATEGORIAS EM SEU SITE

TAGS DE POSTS

As tags são palavras-chave que serão escolhidas por você para mostrar aos mecanismos de bus-
ca do site o tipo de conteúdo que existe naquele post. É muito importante não deixar de colocar 
estas tags, pois isso facilita o mecanismo de busca a encontrar o seu post.

Passo 7: Criando Posts
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Após incluir o conteúdo, é hora de definir se ele será publicado. No quadro 
ao lado, ficam as opções de publicação do conteúdo. 

Salvar como rascunho – É utilizado quando o post não está terminado ou 
você não pretende publicar o conteúdo naquele momento. Clicando nessa 
opção, ele vai salvar o post que foi criado, mas sem publicá-lo.

Visualizar – Ao lado do botão “Salvar como rascunho”, temos o botão 
“Visualizar”. Ao clicar nesta opção, abrirá seu post no site para ver como 
ficou a apresentação do conteúdo. Esta opção não salva o conteúdo. Você 
apenas irá visualizá-lo no browser.

Status – Abaixo do botão “Salvar como rascunho” está localizado o Status em que o seu post se encontra:

    - STATUS: Se ele foi publicado ou está como rascunho.
    - VISIBILIDADE: A visibilidade, ou seja, se está disponível a todos ou se é privado.
    - PUBLICAR: A data e horário de publicação. Caso queira agendar a publicação, basta clicar em editar.

QUADRO PUBLICAR

O Wordpress conta com uma função para inserir uma imagem de destaque (thumbnail) para o post. No 
quadro “Imagem Destacada”, você irá relacionar uma imagem ao conteúdo que está sendo publicado. Esta 
imagem irá aparecer como uma miniatura ao lado da descrição da página ou post ou mesmo no destaque.
Para adicionar uma imagem é muito simples. Basta clicar no link “Imagem destacada” e escolher a imagem 
do seu computador ou a que já esteja na galeria do Wordpress. Ao final da caixa da imagem, existe a 
opção “usar como imagem destacada”. Clique no botão e pronto, está adicionado. Para retirar a imagem, 
basta  clicar na opção “remover imagem destacada”, que aparecerá abaixo da imagem. 

IMAGEM EM MINIATURA DO POST

NO PRIMEIRO ACESSO, APARECERÁ ESTA TELA. ESCOLHA A 
IMAGEM DO SEU COMPUTADOR OU DA GALERIA WORDPRESS

A PARTIR DO SEGUNDO ACESSO, APARECERÁ ESTA 
TELA. ESCOLHA A IMAGEM DO SEU COMPUTADOR 
(FAZER UPLOAD DE ARQUIVOS) OU DA GALERIA 
WORDPRESS (FOTOS DA BLIBLIOTECA)

Passo 7: Criando Posts
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BARRA DE FUNCIONALIDADES E EDITOR DE TEXTO DO POST

Na Barra de Funcionalidades, o primeiro passo do usuário que deseja inserir um post é 
clicar no ícone que exibe a barra de opções Avançadas. Ao fazer isso, uma segunda barra 
com novas opções aparece na tela. 

ESTILIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO

Nota: No editor, é importante traba-
lhar com parágrafos. Define-se um 
parágrafo somente com a tecla “En-
ter”. Para uma quebra de linha sim-
ples utilize o comando Shift + Enter.

O BOTÃO “MOSTRAR/OCULTAR OPÇÕES AVANÇADAS”

Com o texto digitado no campo de conteúdo, precisamos formatá-lo. Abordaremos agora a estilização 
padrão dos artigos. Veja abaixo como o texto é tratado de maneira automática pelo Wordpress: 

- Títulos: Negrito, Centralizado. Cores: padrão, preto (#231f20);
- Subtítulos: Negrito, Centralizado, Cores: padrão;
- Texto de corpo: Alinhado à esquerda, Cores: padrão.
- Imagens: Evitar incorporar imagens com tamanho superior a 500x500 pixels. Se necessário, faça uma miniatura. 

Nota: Se você não pretende definir cores ao texto, não atribua cor preta! Utilize a ferramenta “Remover formata-
ção” da barra de opções avançadas. 

Nota: Sinta-se livre para criar um texto conforme suas necessidades, utilizando a formatação que desejar, mas 
observe que se deve manter um padrão para não danificar o layout do blog.

COMANDOS DO EDITOR

Veremos agora comandos das Opções de Edição. Além dos comandos básicos presentes no Microsoft Of-
fice Word, o Wordpress traz opções específicas da web. Dentre elas, pode-se citar:

Passo 8: Posts - barrra de funcionalidades

A lista ordenada cria automaticamente 
uma lista sequencial numérica com os 
itens selecionados. A Lista Não-Orde-
nada faz uma lista com tópicos separa-
dos por um círculo.

Lista Ordenada e Lista Não-Ordenada
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Ao realizar uma citação, utilize a opção 
de aspas. Selecione o parágrafo a receber 
a citação e clique sobre o botão “Aspas”. 

ASPAS

Em destaque na imagem acima, o botão “Aspas” e o trecho 
que recebeu a formatação. Ao lado, o resultado na visuali-
zação final na página do site de sua AABB.

LINKS

Em “URL”, digite o endereço da página que você deseja 
direcionar o seu link. Escolha o título do link e, caso 
queira abrir o link em uma outra página, marque a opção 
“Abrir link em uma nova janela/aba”. 

Passo 8: Posts - barrra de funcionalidades

Quando se trabalha com sites, os links são extremamente úteis. Inserir links no seu post é extremamente 
simples. Selecione o trecho, parágrafo, frase ou palavra que receberá o link e clique em “Inserir/editar link 
(pode-se utilizar o atalho com as teclas Alt + Shift + A). 

Na barra de ferramentas, as figuras em destaque 
possibilitam inserir, retirar ou editar links.  

Em alguns casos, há muito conteúdo a ser escri-
to no artigo e ele se torna grande demais. Para 
resolver esse problema, o editor conta com a 
opção da tag “Mais...”. Todo o conteúdo que 
estiver antes da tag será exibido nas páginas de 
categorias e buscas e o restante será visualizado 
apenas quando o leitor clicar no link “continue 
lendo esta postagem”, que é inserido automa-
ticamente no lugar dessa tag. De forma geral, 
recomenda-se que seja inserido um resumo ou 
prévia do conteúdo do artigo e logo depois a tag 
“Mais”, seguida do restante das informações. 

A TAG “MAIS”

Para utilizar a tag “Mais”, basta clicar na parte do texto desejada e apertar o botão da tag 
destacado na imagem acima. Aparecerá uma linha que divide o texto. A parte abaixo da linha 
não será visualizada diretamente pelo leitor. Para retirar a tag, selecione a linha e delete.  
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Passo 9: Posts - Inclusão de categorias e mídias

COMO ADICIONAR CATEGORIAS NO WORDPRESS

No sistema Wordpress, as categorias classificam as postagens em deter-
minados assuntos. Em nosso caso, as categorias existem para que o leitor 
possa ver as postagens que lhe interessam de acordo com sua área módulo/
ano. Funciona como uma forma de arquivar os artigos.
Você pode adicionar categorias no Wordpress por meio do menu “Notícias”. 
Na sidebar do lado esquerdo, você tem a opção Categorias. Ao clicar nesta 
opção, aparecerá uma página como na imagem abaixo. No menu do lado 
direito, estão as categorias que já foram criadas. Caso queira editá-las, 
basta clicar sobre o nome da categoria (recomendamos não editá-las, para 
não alterar a programação). Neste menu, o usuário terá a descrição da 
categoria, o slug (é o nome que vai aparecer em sua URL, ou seja, na barra 
de endereços do navegador) e a quantidade de posts que existem em cada 
categoria. Para visualizar os posts basta clicar sobre este número.

ADICIONAR MÍDIA OU MAPA

Na aba “Adicionar Mídia”, o usuário pode inserir imagens ou vídeos dentro do Post ou criar uma galeria de ima-
gens (fotos). Basta clicar no botão destacado para iniciar o processo de inserção. No ícone circular,  também 
é possível inserir um mapa com a localização de sua AABB a partir de uma ferramenta integrada do Google.  

ACIONE IMAGENS, GALERIA DE FOTOS, VÍDEOS E MAPAS EM SEU POST
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Aqui você poderá adicionar, remover, visualizar ou editar as imagens e os 
arquivos que estão no seu site.  

Passo 10: Inserir e administrar arquivos anexados ao sistema

MENU MÍDIA

INSERINDO ARQUIVOS PARA COLOCÁ-LOS COMO LINKS NAS PÁGINAS E NOS POSTS

PARA LINCAR UM ARQUIVO, COPIE O 
ENDEREÇO URL NA SEÇÃO EDITAR MÍDIA 

(Imagem 1)

(Imagem 2)

COLE O ENDEREÇO NO CAMPO URL

Caso o usuário queira utilizar uma planilha e colocá-la como link de algum post ou página, basta adi-
cioná-la em mídia e colar o URL do arquivo no Post. Após a inclusão do arquivo, o usuário deve editar 
o arquivo inserido. Na imagem abaixo, é possível visualizar a localização do endereço (URL) que de-
verá ser copiado. Após essa etapa, vá até a aba “Post” / “Adicionar Novo” e escreva a mensagem que 
irá conter o link. Concluído esse processo, clique na imagem com o cadeado, localizada na barra de 
funcionalidades (imagem 2). Aparecerá uma tela de inclusão do link. Cole o URL copiado no arquivo 
da Biblioteca de Mídia e pronto, seu arquivo está lincado com o texto. Esse processo também pode ser 
feito com imagens. Basta selecionar a imagem desejada e clicar no cadeado. Ao colar o URL, a imagem 
conterá o link do arquivo desejado. É importante lembrar que as planilhas ou arquivos de texto a serem 
lincados devem ser inseridos na Biblioteca de Mídia no formato PDF. 
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Passo 11: Páginas

CRIAÇÃO DE PÁGINAS

A criação de páginas é bem parecida com a de um Post. No menu do lado 
esquerdo, o usuário encontra a opção “Páginas”. Nesta opção, você pode 
adicionar uma nova página ou editar uma já existente. 

ADICIONAR PÁGINA

Clicando no menu “Adicionar Nova”, abrirá uma página como na imagem 
abaixo. A criação é bem parecida com a de um post. Abaixo da frase “adicio-
nar nova página”, está o campo onde irá entrar o título da sua página. Depois, 
temos a barra de ferramentas e a caixa onde será colocado o conteúdo.

CONTEÚDO DA PÁGINA AQUI

EDITAR PÁGINA

A opção “Todas as Páginas” irá listar todas as páginas existentes no seu site. No topo, ao lado direito, existe 
um campo para buscar a página desejada. Caso você não saiba o nome da página, é possível ir navegando 
e visualizando cada uma delas. Após encontrar a página desejada, basta colocar o mouse sobre uma das 
quatro opções que irão aparecer (Editar | Edição rápida | Lixeira | Ver). É só escolher a opção desejada. 
Este módulo administrativo vale para Posts ou Páginas.
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Após colocar o nome e o conteúdo, no sidebar do lado direito você irá 
encontrar abaixo da caixa “Publicar” a caixa “Atributos de Página”. Essa 
área definirá o nível hierárquico da página.
Por exemplo, você pode ter uma página “Sobre” que possui as páginas 
“Minha Vida” e “Meu Cachorro” abaixo dela. Depois você escolherá na 
mesma caixa a ordem que irá aparecer na lista de links (Em geral, as pá-
ginas são ordenadas alfabeticamente, mas é possível indicar um número 
para alterar a ordem). A opção “Modelo” permite estabelecer a forma 
de visualização da página. De maneira automático, o sistema mantém a 
tela no Modelo Padrão. Ao escolher, por exemplo, a opção Full-Width, a 
sidebar direito da página é removido e apenas o conteúdo inserido na 
página aparecerá. 

Passo 11: Páginas

HIERARQUIA DA PÁGINA

CABEÇA DA PÁGINA

A opção “Headings” permite que a página contenha título e subtítulo opcionais. Ao inserir informações nesses 
campos, o título principal não aparece na página e o Heading assume sua função. 

VISUALIZAÇÃO DA NOTÍCIA NA TELA DO SITE E EDIÇÃO DO LINK PERMANENTE

Após a conclusão da página, clique no botão “Publicar”, localizado na caixa “Publicar” (sidebar do lado 
direito). Depois do carregamento, aparecerá acima do campo de título a expressão “Editar Página” e, logo 
abaixo ao campo, o link que visualiza a notícia no browser e o botão “Ver Página”. Clique no botão para 
visualizar como ficou a página criada no layout do site. 
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Passo 12: Comentários e Mural de Avisos

COMO ADMINISTRAR COMENTÁRIOS INSERIDOS NO SITE

Os comentários feitos nos Posts e Páginas do seu site podem ser visualizados na aba “Comentários”. 
Nesse espaço, o administrador poderá moderar os comentários e a visualização dependerá de prévia 
autorização. Ao passar o mouse no comentário, será possível visualizar as opções de rejeitar, responder 
e de apagar o comentário. A configuração original do site está programada para enviar um email para 
o administrador do site toda vez que um comentário for postado. Em caso de mudanças na configura-
ção, o suporte técnico da FENABB deverá ser acionado. 

MURAL DE AVISOS

O sistema Multisites possibilita aos administradores dos sites integrados inserirem informações de sua 
AABB no Mural de Avisos do portal FENABB. No sidebar esquerdo, na aba “Mural de Avisos”, o usuário 
pode clicar no link “Add mural” para publicar sua mensagem. Uma tela de texto se abrirá e, ao final da 
edição, basta clicar no botão “Publicar”, no sidebar direito. A mensagem será enviada ao administrador 
FENABB, que publicará seu aviso. 
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Passo 13:  Agenda de Eventos

AGENDA DE EVENTOS NO SITE AABB

Os principais eventos da AABB podem ser visualizados em seu novo site. Em 
todas as páginas do portal, no sidebar direito, haverá um calendário e os dias 
marcados terão eventos previamente inseridos pelo administrador do sistema. 
Para acrescentar eventos, vá na página administrativa do site, procure no sidebar 
direito a aba “Eventos”. Neste espaço, você insere o detalhamento do seu evento, 
que aparecerá no dia especificado no calendário do site.

GERENCIAR E CRIAR NOVAS CATEGORIAS DE EVENTOS

O Administrador pode gerenciar todos os eventos. Neste módulo, é pos-
sível ver a data da publicação, o autor e os usuários que confirmaram 
presença no evento. 
Temos ainda a possibilidade de criar categorias de eventos. Em instituições 
com muitos eventos, é possível gerenciá-los melhor dividindo-os em cate-
gorias. Ex: categorias de eventos sociais e categorias de eventos esportivos. 
Para registrar a nova categoria, vá na aba “Eventos” - “Eventos Categorias”.   

No sidebar do lado direito, haverá uma caixa com o nome “Detalhes do Evento”. No 
primeiro campo, o administrador poderá colocar na descrição do evento um mapa 
com a localização. Basta clicar no ícone em destaque na imagem. Além disso, é 
possível escrever um texto com referências ou mesmo o endereço completo. O cam-
po logo abaixo é reservado para a inserção dos dias de início e fim do evento. Por 
último, na área de “Status do Evento”, é possível marcar se o evento está aberto, já 
expirou ou mesmo foi arquivado. Além disso, temos a opção “Tipo de Evento”, que 
determina se o evento é pago ou gratuito.  
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PERSONALIZAR

Nesta opção, o administrador poderá alterar o título do site (que aparece no topo do browser), escolher 
o tipo de navegação e ainda definir o modo de visualização da página principal. É importante lembrar 
que qualquer mudança neste último tópico pode gerar modificações na formatação do site. 

FE
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Passo 14:  Menu Aparência - Trocar Temas

ALTERANDO O SEU SITE 

Este é um menu imprescindível à administração de um site desenvolvido em 
Wordpress. Na aba “Aparência”, o administrador do site pode alterar o tema 
de seu site e escolher outro layout previamente definido no sistema, inserir 
informações e plugins no sidebar direito do site, por meio da seção widgets, 
e ainda alterar os menus. 

TEMAS 
A primeira seção da aba é a “Temas”. Na parte superior, encontra-se o tema atual, escolhido pelo ad-
ministrador na hora da criação do site. Para trocar o tema atual do site pelo tema 2, por exemplo, basta 
ir no link “Ativar”, localizado abaixo do tema desejado, e pronto. O conteúdo do site é mantido, mas o 
layout é totalmente substituído. Dessa forma, é possível, depois de certo tempo, mudar o visual de seu 
portal sem ter a necessidade de trocar todas as informações. 
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Passo 15:  Menu Aparência - Widgets

WIDGETS

Na seção “widgets”, o administrador visualiza os plugins que estão instalados no 
sidebar direito de seu site, que é um item fixo em todas as páginas. Neste campo, é 
possível retirar algum item (como a agenda de eventos, por exemplo) ou inserir no-
vos dispositivos. Basta arrastar a caixa do plugin para o campo marcado na imagem 
abaixo e configurar o plugin clicando na seta indicada para baixo.  

Ao adicionar plugins na aba “Widget”, o conteúdo do dispositivo aparecerá no lado direito 
das páginas de seu site (veja imagem ao lado). Caso o usuário não tenha experência em 
Wordpress, é recomendável não utilizar essa área sem o auxílio da equipe de suporte.  

MENUS

Acesse a aba “Aparência”, depois vá em 
“Menus”. Você encontrará uma tela simi-
lar à imagem destacada abaixo.
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Passo 16:  Menu Aparência - Menus

ADMINISTRANDO OS MENUS

A imagem anterior pode lhe deixar confuso quanto aos links das páginas e 
de categorias e links do menu. Por isso, vamos primeiro falar do menu, pois 
entendendo bem essa parte fica fácil compreender o que os widgets de pági-
nas e categorias estão fazendo aí nesta tela. Talvez seu site tenha mais de um 
menu. Então, selecione qual você irá administrar, como na imagem a seguir.

ESCOLHA PRIMEIRO O MENU DESEJADO OU CRIE UM NOVO MENU

ADICIONANDO PÁGINAS AO MENU

Adicionar páginas ao seu menu é um processo muito simples. Verifique na aba 
“Páginas” as opções “Mais recentes”, “Ver tudo” e “Pesquisar”. Marque a página 
que você gostaria que aparecesse no menu e clique em “Adicionar ao menu”.

ADICIONANDO LINKS AO MENU

Na caixa “Links”, você pode incluir endereços ao menu. Basta colocar o link em 
URL e, em “Texto do link”, o título. Adicione o endereço e o link aparecerá no 
widget ao lado. Ao adicionar o link, uma caixa aparecerá ao lado direito 

CONTEÚDO INSERIDO NO MENU

ADICIONANDO CATEGORIAS AO MENU

Agora ficou mais fácil entender o que as páginas e categorias do site 
estão fazendo dentro da estrutura dos menus. Se desejar que as páginas 
ou as categorias apareçam no layout em forma de menu, é possível 
fazer isso sem precisar ficar adicionando link por link. Você pode pedir 
para visualizar só as categorias mais usadas ou todas e, ainda, pesqui-
sar alguma em específico. Depois, é só clicar em “Adicionar ao Menu” e 
pronto, elas aparecerão no menu como você determinou. 
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Passo 16:  Menu Aparência - Menus

MOVIMENTANDO OS ITENS DO MENU

Ao inserir páginas, links ou categorias em seu menu, é possível organizar tudo de maneira muito simples. 
Todo o processo é feito arrastando as caixas. Aqueles itens que estiverem posicionados em cima serão os 
primeiros a aparecerem no menu do site. As caixas que estiverem no nível inferior, mais à direita, serão 
os submenus do item principal, que está mais à esquerda. Ao inserir conteúdo ao menu, ele automatica-
mente aparecerá no final. Basta arrastá-lo para a posição desejada e salvar a ação no botão à direita. 
Não se esqueça de verificar em qual menu você está adicionando o seu conteúdo. 

OS ITENS DO MENU PODEM SER MUDADOS DE LUGAR E AINDA SEREM DIVIDIDOS 
EM SUBMENUS. BASTA ARRASTAR AS CAIXAS PARA A POSIÇÃO DESEJADA.
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Passo 17:  Usuários

ADMINISTRAÇÃO DE USUÁRIOS

Ao criar o site da AABB, o Administrador pode criar senhas para seus cola-
boradores e também para o associados do Clube, que poderão ter acesso 
à área restrita de seu site, como as páginas de solicitação de convites e 
pré-reserva de ambientes. Na aba “Todos os Usuários”, é possível localizar 
os usuários registrados e editar seus perfis. Essa função estará disponível 
apenas ao perfil Administrador.  

CONTAS DE USUÁRIOS E PERMISSÕES

Uma das características que torna a plataforma Wordpress perfeita para grandes instituições é o sistema 
de contas de usuários e permissões em hierarquia. Assim como no Windows, um administrador pode 
criar contas de usuários e atribuir uma permissão a ele. Veremos agora a escala hierárquica e as per-
missões que cada nível permite.

Administrador – Tem acesso a todas as ferramentas de administração e configuração. Este usuário não 
tem restrição alguma.

Editor – Pode publicar postagens, gerenciar as suas e outras postagens, mas não têm acesso às con-
figurações.

Autor – Pode publicar suas postagens e gerenciá-las.

Colaborador – Pode escrever postagens e gerenciá-las, mas depende de aprovação para publicação.

Assinante – Pode ler e escrever comentários, receber atualizações do site via email ou RSS e não de-
pende de aprovação dos seus comentários.

Usuário não registrado – Pode comentar postagens, mas está sujeito a aprovação.
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Passo 17:  Usuários

CRIANDO NOVOS USUÁRIOS

Os usuários são as pessoas que terão acesso ao Painel de Administração do seu site e à área restrita de 
associados. Para criar um novo usuário, basta clicar no menu “Usuários”, “Adicionar novo”. Abrirá uma 
página que deverá ser preenchida com os dados do usuário.

- Nome de usuário (nome que irá utilizar para fazer o login).

- Nome e Sobrenome (nome do usuário que irá aparecer nas postagens)

- Email do usuário (o endereço para o qual será enviado um e-mail com os dados da conta, incluindo senha)

- Função (qual permissão daquelas vistas anteriormente será dada ao novo usuário).

Se o usuário já tiver cadastrado no sistema, ele poderá ser convidado a participar da administração do seu 
site. Basta preencher a primeira opção da tela “Adicionar Usuário Existente”.

SEU PERFIL

Na aba “Seu Perfil”, é possível 
alterar informações de seu cadas-
tro, tais como email, senhas de 
acesso e informações biográficas. 
Ao adicionar ou modificar algum 
dos campos, clique em “Alterar 
perfil” para salvar as alterações. 
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Passo 17:  Usuários

O SISTEMA DE APROVAÇÃO DE COMENTÁRIOS E POSTAGENS

Como descrito anteriormente, colaboradores cadastrados podem escrever artigos, mas dependem de 
aprovação dos Editores ou Administradores. Essa medida foi tomada visando a segurança das infor-
mações do site, pois tudo o que é publicado nas páginas do portal leva o nome da Instituição AABB e 
qualquer informação inserida está sob responsabilidade de seus representantes. 

A demanda de postagens pode ser grande e a disponibilidade de tempo dos mediadores não é total. 
Por isso, uma postagem tem o prazo de 2 dias para ser aprovada. Adicione o conteúdo com a maior 
antecedência possível. Se há uma data definida para disponibilização, utilize o agendamento, que será
abordado mais à frente.

AGENDAMENTO DE PUBLICAÇÃO

Um post pode ser escrito e aprovado, mas, por opção do 
autor, ele pode ser publicado somente em data e hora 
previamente estipuladas.

Ao escrever um post, na seção “Publicar”, no sidebar direi-
to da tela, clique em “Editar”, na opção “Publicar imedia-
tamente”. Preencha os campos solicitados (mês/dia/ano/
hora:minutos) e confirme “OK”. Ao pressionar o botão 
“Publicar”, seu post será moderado por um administrador 
ou editor e somente será publicado na data configurada. 



31 FENABB

Nota: Logo após entrar na área restrita 
dos “Serviços Online”, o usuário deve-
rá preencher todas as informações pre-
vistas nos formulários de pré-reserva de 
ambiente ou de emissão de convites. 
Para finalizar o processo, ele precisará 
apenas clicar em “Enviar Solicitação” e 
pronto. Sua mensagem automaticamen-
te será enviada para o email cadastrado 
no sistema da AABB. 

Nota: ao entrar no site, o usuário 
poderá utilizar a seção “Serviços 
Online”. Para ter acesso a esse 
espaço, será necessário ter uma 
senha de acesso, que poderá 
ser retirada na Secretaria da 
AABB. Para habilitar a senha, 
basta cadastrar o novo usuário 
na aba “Usuários”. 

Passo 18:  Serviços Online

FORMULÁRIOS DE SOLICITAÇÕES

O site padrão da AABB vem com dois módulos de formulários para solicitação de pré-reservas de ambientes 
e emissão de convites. O usuário preenche os campos e um email é enviado para o endereço previamente 
configurado (ex: secretaria@aabb.com.br). Esse módulo aparecerá no menu do site com o nome “Serviços 
Online”. Nele, dois submenus aparecerão. O primeiro será “Formulário de Pré-Reserva de Ambiente”. O 
segundo vem descrito “Formulário de Solicitação de Convites”. Caso o Administrador queira colocar outro 
nome, basta ir em “Aparência” / “Menus” e alterar o nome na caixa (veja mais detalhes do menu no passo 16). 

É importante lembrar que a seção de formulários é uma área restrita, pois apenas usuários logados poderão 
fazer a reserva de ambientes e emissão de convites. Para isso, o usuário do site deverá ir até a Secretaria do 
clube e cadastrar a sua senha. Para realizar essa operação, o Administrador precisa cadastrar o sócio como 
usuário do sistema. Saiba mais detalhes deste tema no passo 17.   
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Passo 18:  Serviços Online

PREENCHIMENTO DO CAMPO DE EMAIL

Para que as mensagens colocadas nos formulários cheguem no endereço de sua AABB, é necessário 
configurar o formulário. Escolha o formulário e clique em editar (explicação desse passo na imagem 
anterior). A tela será a mesma da imagem abaixo. Vá na caixa “Mail” e na área descrita haverá uma 
frase indicando o local correto para inserir o email que receberá as mensagens. Escreva o endereço 
e mande salvar. IMPORTANTE: NÃO PREENCHA MAIS NENHUM CAMPO. Todos os campos restantes devem ser 
mantidos com os dados originais. Caso contrário, o seu sistema não funcionará. 
Faça esse mesmo processo nos dois formulários inseridos no campo de gerenciamento. 

Ao criar o portal, o administrador deve ir na aba “Solicitações Configurar” 
para inserir o email e o nome que irá aparecer na mensagem. Ao clicar, o ad-
ministrador verá os dois formulários cadastrados automaticamente no sistema. 
Basta passar o mouse embaixo do nome e clicar no link “Editar”. 

CADASTRO DE EMAIL
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Passo 18:  Serviços Online

NOVOS MÓDULOS PODEM SER INSERIDOS SEPARADAMENTE 

Como visto nas páginas anteriores, todos os módulos previstos na criação de um site AABB podem ser per-
sonalizados. Embora o pacote original contenha muitos recursos para o administrador do site, sabemos que 
o dinamismo e a exigência da comunicação obriga os centros de lazer a constantes adaptações. Pensando 
nisso, criamos uma plataforma que permite atualizações simultâneas, com todos os portais das AABBs. 

Caso alguma entidade necessite de personalizações não previstas no módulo básico, entre em contato com o 
suporte técnico da FENABB. Novos formulários podem ser criados e novas funcionalidades, como enquetes, 
fichas de inscrições online e outros serviços. Nestes casos, os profissionais poderão inserir o novo formulário 
apenas no site da AABB que solicitou a mudança. Dessa forma, conseguimos uma rede interligada, mas que 
respeita as individualidades de cada Estado ou cidade.     

MANUTENÇÃO DOS DOMÍNIOS UTILIZADOS

Caso sua AABB tenha um site e um domínio já conhecidos e muito utilizados, é possível trazê-los para o sis-
tema FENABB. Basta solicitar à equipe de suporte técnico. Ela poderá inserir seu endereço no sistema e sua 
AABB terá acesso a todo sistema multisites. A migração dos dados do antigo site também é possível, mas está 
condicionada à disponibilização do banco de dados. 

Os usuários que já utilizavam o serviço de sites da FENABB poderão criar novos portais ou aproveitar as in-
formações antigas (os dados serão migrados automaticamente). 

Caso um novo administrador decida trocar todo o site, inclusive o domínio (nome), basta entrar na área res-
trita da FENABB e criar um novo portal. 



34FENABB

Dúvidas

RECEBA SUPORTE DE SEU SITE POR TELEFONE, EMAIL OU PESSOALMENTE

NUINF (FENABB)
Telefones: (61) 2106.1136/37 / 0800.704.2106 – opção 6
Emails:
suporte@fenabb.org.br
ivan@fenabb.org.br

 

na hora de configurar 
o site da sua AABB?

CRAQUE COMUNICAÇÃO DIGITAL
Telefones: (61) 3257-7372
Emails: 
craquecomunicacaodigital@gmail.com
jmartins.silvestre@gmail.com
rafa116n@gmail.com

 



CRAQUE COMUNICAÇÃO DIGITAL
Telefones: (61) 3257-7372
Emails: 
craquecomunicacaodigital@gmail.com
jmartins.silvestre@gmail.com
rafa116n@gmail.com

 




