
COMO CRIAR E ATIVAR UM BLOCO 

1º Passo: 

 

 

2º Passo: 

 

1) Depois de fazer o login, vá em “Gerenciar”. 

2) Escolha a opção “Blocos”. 
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3º Passo: 

 

 

4º Passo: 

 

4) Ao encontrar o “Menu” que você criou, clique na lingüeta ao lado para 
baixar as opções. A caixa da lingüeta está marcada automaticamente em 
<nenhum>. 
 

Importante: cada opção equivale a uma posição que o “Bloco” vai ficar na 
página. Cada opção está disposta em caixas amarelas e de acordo com o 
lugar que irá ocupar na página. Exemplo: “content bottom” (o conteúdo vai 
ficar como último na parte inferior da página). 

3) Você já deve ter criado um “Menu” seguindo os passos de “Como 
criar menu”. O “Menu” que você criou está desativado e você deve 
ativá-lo para se tornar um “Bloco” e aparecer na principal.  
 

Como encontrar o menu que você criou e que vai se tornar num 
bloco: procure pelo “Titulo” do menu que você criou, vá na parte 
inferior da página em “Desativado”. 
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5º Passo: 

 

 

6º Passo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Pronto o “Menu” se transformou em um “Bloco” e ficará 
na posição escolhida por você, qual seja: “sidebar first” 
(ficará do lado esquerdo). Agora é preciso configurá-lo, 
clique em “Configurar”. 

6) Deixe a caixa “Título do bloco” em branco para só aparecer o 
título que colocou ou pode colocar um subtítulo. 1º A opção 
“Configurações de visibilidade específicas de usuários” já 
aparece marcada automaticamente em “Usuários não podem 
definir se querem ou não ver este bloco”, deixe nessa opção. 
2º Em “Opções de visibilidade de um papel específico” não 
marque nenhuma opção, assim TODOS terão acesso ao “Bloco”. 
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7º passo: 

 

 

 

 

 

7) 3º Em “Opções de visibilidade específicas de páginas” marque 
“Mostrar em todas as páginas exceto nas páginas listadas”. 4º Na 
caixa do editor de “Páginas” você deve colocar <front>. 5º Clique em 
“Salvar blocos” para que as alterações sejam salvas corretamente. 
 

Atenção: caso não escreva <front> na caixa do editor o “Bloco” vai 
aparecer em todas as páginas, inclusive na principal das 
“Bandeirinhas” o que provocará erro no Portal. 
Dica: <front> já está escrito na página logo abaixo da caixa do editor 

de “Páginas”, basta selecionar, copiar e colar na caixa do editor. 

6) Pronto! Seu “Bloco” foi criado e agora você poderá 
adicionar quantos itens desejar seguindo os passos de “Como 
adicionar item ao menu”. 
 

OBS: “Teste do manual” é um exemplo de “Item de menu” e 
ao ser clicado irá para uma página de livro ou outro site 
dependendo da forma como foi criado.  

 


