COMO CRIAR MENU HORIZONTAL
1º Passo:

1) Depois de logar, vá em “Gerenciar”.
1.1) Clique em “Menu”.
Importante: antes de criar um menu horizontal é preciso que
ele já esteja devidamente configurado no Portal. Veja como
configurá-lo em “Como configurar um menu horizontal”.

2º Passo:

2) Escolha a opção “Horizontal” ou “Menu horizontal”.

3º Passo:

3) Clique em “Adicionar item”.

4º Passo:

4) Antes de criar o “Menu Horizontal”,
você já tem que ter criado uma “Página
de livro”. Selecione e copie o endereço da
página criada.
4.1) Cole o endereço em “Endereço”.
4.2) Em “Menu Link title” escreva o título
do menu a ser criado.
4.3) Marque “Ativado”.
4.4) Caso esse menu tenha “Itens de
menu”, marque a opção “Expandido”.
4.5) Em “Item pai” selecione a opção
<Horizontal>. Esse será o menu principal.
4.6) Clique em “Guardar”
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5º Passo:

5) Crie quantos menus forem necessários
organizar melhor o conteúdo da página.

para

5.1) Cole o endereço em “Endereço”.
5.2) Em “Menu Link title” escreva o título do menu a ser
criado.
5.3) Marque “Ativado”.
5.4) Caso queira que seu “Menu” tenha outros “Itens de
menu”, marque a opção “Expandido”.
5.5) Em “Item pai” selecione a opção <Educação
Popular>. Esse menu será vinculado ao principal..
5.6) Clique em “Guardar”
Observação: esse tipo de “Menu” fica na área com
maior evidência de um sítio/site e quando um item é
clicado, o menu abre em efeito “cascata”.

6º Passo:

6) Pronto! Seu “Menu horizontal” foi criado.
Importante: perceba que existe o menu principal “Educação Popular” e os “Itens de menu”
são “filhos” do anterior. Por exemplo: Horizontal é “Item pai” de Educação Popular, Educação
Popular é “Item pai” de Campanhas, Campanhas é “Item pai” de CEAA, CEAA é “Item pai” de
Histórico e assim por diante.
Atenção: todos os menus que deverão estar sempre visíveis devem estar como “Expandido”.
Exemplos: Educação Popular, Apresentação, Campanhas, CEAA, CNER, MNEA e SIRENA
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