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APRESENTAÇÕES, OFICINAS E DISCUSSÕES DO PORTAL DOS FÓRUNS DE EJA BRASIL

02/10/2011 – Brasília/DF

21/09/2011 – Salvador/BA

XI Semana Universitária – FE/UnB

Grupo de Trabalho: Portal dos Fóruns

90 anos de Paulo Freire

XII ENEJA

14/07/2009 – Mato Grosso/MT Encontro de EJA
20/06/2011 – Campo Grande/MS
do Fórum de MT
Roda de Tereré do Portal dos Fóruns
de EJA do Brasil

26/05/2010 – Porto Alegre/RS
III Seminário Nacional de Formação
de Educadores de EJA

19/09/2009 – Belém/PA
Grupo de Trabalho sobre TIC’s

19/07/2011 – Palmas/TO
Oficina do Portal para administradores
e integrantes do Fórum de EJA/TO

22/04/2010 – Brasília/DF e Cuiabá/MT
I Oficina virtual do Portal/DF e
Portal/MT via acesso remoto

14/07/2009 – Mato Grosso/MT
Encontro de EJA do Fórum de MT

XI ENEJA
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19/10/2007 - Goiânia/GO

29/08/2008 – Rio das Ostras/RJ

Encontro dos grupos de pesquisa do

X ENEJA

PROEJA do DF e GO

t
03/10/2007 – Brasília/DF
VII Semana de Extensão – FE/UnB

20/09/2007 - Pinhão/PR
IX ENEJA

02/09/2007 - Feira do Livro

25/08/2007 - Goiânia/GO

Pátio Brasil - Brasília/DF

Campus da UFG

01/05/2007- Goiânia/GO

01/09/2006 - Recife/PE

II Seminário Nacional de Formação

VIII ENEJA

de Educadores de Jovens e Adultos
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TRANSMISSÃO EM TEMPO REAL (STREAMING - ON LINE) PELO PORTAL

A equipe do Portal faz transmissões em tempo real (streaming/on line) de encontros, reuniões,
seminários, conferências, cursos, etc. através do canal do Portal <www.livestream.com/portalforumeja>.

Transmissão em tempo real (streaming/on line) da Semana Universitária/UnB – 05/10/2011

Transmissão em tempo real (streaming/on line) do XII ENEJA - Salvador/BA – 21/09/2011
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AVANCEMOS EM NOSSA CONSTRUÇÃO COLETIVA
Em termos prospectivos, a idéia-força da construção coletiva aponta na direção da articulação entre o individual e o
coletivo. Isto implica a valorização das diferenças como constitutivo do próprio coletivo, bem como a valorização da
perspectiva de processo, onde nada está pronto e acabado. Por outro lado, a construção coletiva coloca em
discussão a questão do poder decisório e dos diferentes níveis de organização e instâncias de competências da vida
em sociedade. A realidade não existe sem o ser humano, assim como o real não é apenas o ser humano. O real é o
mundo material e as relações que o ser humano estabelece na vida social, consigo mesmo, com a natureza, com os
outros seres e com o transcendente.
Desse modo, pode-se afirmar que o ser humano está ao mesmo tempo na esfera da natureza e da história. Isto quer
dizer que não existe uma posição determinista em relação ao ser humano. O social não é produto de seres isolados,
mas os indivíduos constroem sua subjetividade no real e nele sintetiza-se todo um conjunto de relações sociais que
não determinam inteiramente a subjetividade do ser humano, mas algumas de suas formas fundamentais, bem
como seus limites.
Por outro lado, as relações sociais não são supra-individuais, nem tampouco se pode abstraí-las dos indivíduos
concretos que as constroem. Apesar do caráter objetivo das relações sociais, o ser humano não as contraí como
autômato, mas como sujeito concreto, dotado de consciência e de vontade.
É justamente por isto, que os seres humanos são capazes de transformar suas circunstâncias, ainda que a
sociabilidade capitalista tenda a transformá-los em objetos pela mercantilização de suas relações. É na luta contra
este processo de mercantilização que deve ser entendida a força da construção coletiva. Para isto é fundamental a
perspectiva de singularidade dos seres humanos, da recusa dos esquemas conceituais rígidos, onde o ser humano é
refém seja de sua objetividade ou de sua subjetividade.
A perspectiva de singularidade se realiza, na construção coletiva, em um processo de permanente busca da
liberdade do ser humano junto com os outros. É nesse processo que ele se diferencia e se constitui. Assim, a
construção coletiva não se confunde com o processo de homogeneização, ao contrário, ela se rebela justamente
contra esta tendência.
Por outro lado, só pode ser considerada como diferenciação aquela que está fundada na reciprocidade social, no
curso da qual as pessoas envolvidas umas com as outras conservam sua iniciativa na busca de alternativas. O desafio
que se coloca é como contribuir para a afirmação de valores de solidariedade, proximidade e partilha, instituindo
relações diferenciadas e diferenciadoras.
É o desafio que esta idéia-força coloca para todos o que desejam construir efetivamente uma sociedade justa e
fraterna.
Para enfrentar este desafio torna-se fundamental apostar na capacidade de ação e reflexão das pessoas. Não uma
ação e reflexão já definidas a priori, quer por pretensos dirigentes, quer por determinismos históricos. Ao contrário,
apostar que as pessoas podem olhar para frente construindo as condições para a realização do que foi avistado.
Daí a insistência que aqui foi atribuída ao processo. Não se trata de ir fazendo, num puro ativismo, mas de ir
construindo, numa empreitada que é impossível ser feita por uma só pessoa ou pelo somatório de pessoas. O
processo só se realiza enquanto construção coletiva, que nega qualquer possibilidade de homogeneização, bem
como de mercantilização.
Na construção coletiva coloca-se a questão da tomada de decisões. A pergunta central não é quem decide, mas
como e para que se decide. São estas questões, do para que e como, que colocam na ordem do dia tanto a
construção como o coletivo. Implica, ainda, a necessidade de transparência e circulação das informações para todos
os que estão participando da construção.
Por fim, implica a articulação de diferentes níveis e esferas de atuação. O coletivo não é necessariamente de todos
que fazem tudo. Ao contrário, há distintos fazeres e habilidades. Daí a necessidade de criar espaços que estimulem e
oportunizem diferentes fazeres, que se articulam em torno de objetivos comuns.
A construção coletiva se apresenta como idéia-força capaz de articular as singularidades, num esforço propiciador da
potencialização dos indivíduos, elevando-se ao autêntico processo de sua humanização e libertação criadoras.
Extraído do livro: Brasil: Alternativas e Protagonistas. Consulta Popular, 1999.
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SUGESTÃO PARA CORREÇÃO POSTURAL

EXERCÍCIOS DE GINÁSTICA COMPENSATÓRIA
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AUDIOVISUAL NO PORTAL

No Portal, o exercício da Construção Coletiva, também, se expressa na linguagem audiovisual (vídeo).
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CURSOS NO PORTAL

O Portal dos Fóruns de EJA do Brasil tornou-se referência no apoio a cursos a distância, graduação
e pós-graduação lato sensu oferecidos pela Faculdade de Educação/Universidade de Brasília(UnB)
e Universidade Aberta do Brasil (UAB)/UnB; e, cursos de extensão e de especialização oferecidos
pela UnB em parceria com SECADI/MEC, MDA e Cátedra UNESCO de EJA (UFPB,UFPE,UFRN).
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CENTROS DE REFERÊNCIA

A Diretoria de Política de Educação de Jovens e Adultos(DPEJA) /SECADI/MEC vem, desde 2009,
articulando-se com núcleos/grupos de estudos de EJA das IES para criação de Centros de
Referência em EJA constituídos como espaços de organização de documentação e memória
histórica e recente sobre EJA, com acervo documental multimídia virtual, que estimule a produção
de conhecimento sobre a História da EJA no Brasil e atue na formação de docentes.
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LOGÍSTICA DA PÁGINA PRINCIPAL

O menu é um espaço que deve conter as
informações estruturais do Fórum de EJA.

Menu horizontal é o espaço em mais evidência
de um site e deve conter as informações
estruturais que se deseja priorizar.

Recomendamos, ainda, que seja publicado, na página principal, somente as
novidades do Fórum, já que as informações estruturais estarão no menu.
As notícias devem ser resumidas como uma “Chamada”. O texto completo
deve estar no “Leia mais... ou “linkado” com o nome do próprio documento.

Imagens anexadas/Attached images é uma opção
que deixa a página esteticamente mais atraente para
o internauta.

Título da notícia: É recomendável
que o título da página não seja
maior do que 1(uma) linha.

Os documentos, os textos e
as notícias na íntegra devem
estar na forma de links na
página principal.

Formatação: o texto na principal deve ter no máximo 6(seis) linhas.
Textos maiores devem estar em outra página como links em Leia
mais, Clique aqui, Saiba mais...ou o link de outro sítio/site.
O editor de texto do Portal padroniza automaticamente fonte e
tamanho da letra, de acordo com a formatação padrão da internet.
Não se esqueça de “Justificar” o texto.
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COMO UTILIZAR OS INSTRUMENTOS DE MOBILIZAÇÃO
1º Passo:

1) Apresentamos um novo espaço no Portal. É o menu “MOBILIZE-SE!”
1.1) Para conhecê-lo, clique em “Instrumentos de Mobilização”.

2º Passo:

2) Essa página relaciona links de
sítios/sites que disponibilizam instrumentos
sítios
de mobilização para os sujeitos individuais e/ou coletivos via internet.
2.1) Clique nos links e saiba mais informações.
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COMO CRIAR CANAL NO LIVESTREAM

Passo 1:

1) Para criar uma conta no Livestream acesse o sítio/site <www.livestream.com>
1.1) Na página principal clique em “Sign out”.

Passo 2:

2) Você será direcionado(a) para outra página com duas opções.
2.1) Escolha a opção “BROADCAST/TRANSMISSÃO”.
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Passo 3:

3) Na página seguinte, você deverá escolher o nome do seu canal e qual tipo de conta deseja contratar.
3.1) Digite o nome que deseja dar ao seu canal. Caso este nome esteja livre, ele informará
“available/disponível”; caso contrário “unavailable/indisponível”. Neste último, escolha outro nome
para seu canal.
Importante: este será um endereço de internet, portanto, não utilize: acentos, espaços, maiúsculas nem
cedilhas.
3.2) Para contas/canais gratuita(o)s, escolha em “Free Channel/Canal livre” a opção “Launch free
channel”.

Passo 4:
4) Preencha todos os campos.
Observação: na data de nascimento, coloque uma data superior a 18 anos.
4.1) Clique em “Sing out”.

4.2) Pronto! Seu canal foi criado e já pode ser utilizado.

PRONTO, seu canal já foi criado! Agora você já pode fazer suas transmissões em
tempo real (streaming/on line).
Veja como fazer transmissões em “Como fazer transmissão em tempo real
(streaming/on line) pelo livestream”.
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COMO FAZER TRANSMISSÃO EM TEMPO REAL (STREAMING/ON LINE) PELO LIVESTREAM

Passo 1:

1) Na página principal do “livestream” <www.livestream.com> clique em “LOGIN”.
Observação: caso sua primeira transmissão seja logo após a criação do canal,
passe diretamente para o passo 4.1, pois, seu canal já se encontra “logado”.

Passo 2:

2) Para “logar” coloque nos campos: o nome do seu canal (username) e a senha
(password).
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Passo 3:

3) Pronto, seu canal já está ”logado”!
3.1) Clique em “BROADCAST NOW/TRANSMISSÃO AGORA”.

Passo 4:

4) Clique no nome do seu canal para selecioná-lo.
4.1) Clique em “Login”
Observação: o canal só estará selecionado quando estiver em azul.

4.1) Clique em “LOGIN”.
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Passo 5:

5) Clique em “Permitir” para que a
webcam seja habilitada.

Passo 6:

6) Você deverá configurar o canal para a transmissão.
6.1) Escolha qual webcam será utilizada.
Dica: poderá ser utilizada webcam do laptop, externa ou até uma filmadora. A filmadora permite
uma melhor transmissão.
6.2) Escolha a qualidade do “Video” e do “Audio” (Low/Alta, Med/Média, High/Baixa)
Atenção: quanto maior a qualidade configurada, mais lenta ficará a transmissão e maior será a
necessidade de internet banda larga com maior velocidade.

www.forumeja.org.br - Manual 6.0

21

Passo 7:
7) Clique em “Go live” para iniciar a transmissão.
Importante: caso haja a necessidade de diminuir ou aumentar a qualidade da
transmissão, clique em “Settings/Configurações”, configure e volte a transmitir. Não
se esqueça de clicar em “Go live”, pois ao dar “Stop/Pare”, o canal entrará em off line.
Dica: é possível salvar a transmissão na página <www.livestream.com/canal>. Assim
que o “Stop” for acionado, o livestream perguntará se deseja salvar a transmissão.

Passo 8:

8) Para acompanhar a página de
transmissão, a qual os internautas têm
acesso, clique em “WATCH” ou abra
uma nova guia e digite o endereço do
seu canal, no caso do Portal:
<www.livestream.com/portalforumeja>
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Passo 9:

9) Essa é a tela de transmissão do seu canal no livestream.
9.2) Para interagir com os internautas, digite os textos no quadro do “Say/Dizer”.
Importante: na transmissão em tempo real é possível interagir com os internautas através do chat/bate
papo.
Dica: caso deseje fazer o registro do chat/bate papo, orientamos que você vá salvando em uma pasta em
seu computador, pois o livestream não deixa registrado todo o bate-papo.
Atenção: para uma melhor transmissão é necessário uma internet banda larga com velocidade razoável.
Sugerimos pelo menos 1 MB.

Passo 10:

10) Caso deseje finalizar a transmissão, volte à tela
de administração (a mesma do Passo 6) e clique em
“STOP”.
10.1) Para que sua transmissão fique salva na página
do seu canal, após dar “Stop” e antes de fechar,
clique em “Save recording/Salve gravação”.
Dica: o livestream deixa registradas as gravações
salvas das mais novas para as mais antigas,
portanto, as gravações mais antigas darão lugar para
as mais recentes.
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COMO CRIAR E PUBLICAR CONTEÚDO NO PORTAL

1º Passo:

1) Para publicar conteúdo no Portal você deve “ENTRAR” na página fazendo o login.
1.1) Coloque seu “Nome de usuário” e “Senha” nos campos indicados pelas setas.
Cuidado: não use acentos, cedilhas, letras maiúsculas ou espaços para logar.

2º Passo:

2) Já logado(a), vá em “Criar conteúdo”.

2.1) Clique na opção “Página de livro”.
Observação: caso não apareça seu nome de usuário na página, repita o processo
de logar descrito acima. Dependendo do navegador e da internet, pode ser
necessário repetir este processo algumas vezes.
Atenção: para textos, escolha somente esta opção e ignore todas as outras.
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3º Passo:

3) Coloque o “Título” do conteúdo na caixa indicada pela seta.
3.1) No editor de textos do Portal, que é a caixa do “Corpo” ou “Body”, digite o texto que deseja publicar.
Lembre-se: o “Título” não deve ultrapassar uma linha.
Importante: os campos “Título” e “Corpo” ou “Body” são obrigatórios.
Atenção: nunca copie e cole texto de outro espaço que não seja o próprio editor do Portal para evitar
“spans/sujeiras” que poderão desconfigurar a página, por exemplo: do Word, de e-mails, de outros
sítios/sites, etc.

4º Passo:

4) Formate o texto, utilizando as opções que estão na barra de ferramentas do “Corpo”.
4.1) Clique na opção “Página de livro”
Observação: as opções são muito parecidas com as opções contidas no Word.
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5º Passo:

5) A opção já pré-selecionada é <nenhum>, marque a opção <create a new book>.
Importante: não se esqueça de escolher a opção de criar um novo livro, pois somente
será possível “Adicionar página filha” e ter uma “Versão para impressão” com tal opção
pré-selecionada.
Atenção: caso queira inserir um conteúdo em alguma “Página de livro” já existente, é só
selecioná-la. A nova publicação ficará como “Página filha” da página principal.

6º Passo:
6) Caso queira colocar uma imagem ou logotipo ao lado da publicação/texto,
vá em “Imagens anexadas” ou “Attached imagens”.
6.1) Clique em “Escolher arquivo”.
6.2) Procure a imagem ou logotipo nos arquivos de seu PC.
6.3) Selecione e dê um clique duplo ou um simples.
6.4) Clique em “Abrir”.
6.5) Clique em “Anexar”.
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7º Passo:

7) Depois do texto pronto e formatado, vá na parte inferior da página até encontrar a
opção “Opções de publicação”. Dê um clique para aparecerem as opções.
7.1) Para que o conteúdo seja publicado marque a caixa “Publicado”.
7.2) Caso você queira que o conteúdo apareça na página principal, selecione
também a opção “Promovido à página principal” (somente neste caso esta opção
deverá ser marcada).
7.3) Clique em “Guardar”.
Atenção: a opção “Fixa no topo das listas” tem a finalidade de colocar a
publicação em 1º lugar, na parte superior da página.

8º Passo:

8) Pronto, a página foi criada. Caso queira: modificar, corrigir, publicar em outro lugar, apagar ou formatar clique
em “EDITAR”. Faça as modificações necessárias e envie, novamente, clicando em “Guardar”.
Dica: só apague a página criada, caso, realmente, não vá precisar dela no futuro. O mais indicado é ir em
“Opções de publicação” e desmarcar a(s) opção(ões) “Publicado” e “Promovido à página principal” (caso
tenha selecionado anteriormente) e ir em “Guardar”. Assim, ela estará salva no Portal em “Conteúdos”.
Importante: caso deseje acrescentar outras páginas, dentro da página que você acabou de criar, vá em
“Adicionar página filha” e siga todos os passos de “Como criar e publicar conteúdo no Portal”. O exemplo
abaixo é de uma página de livro “Cursos EJA” com três “Páginas filhas” de cursos diferentes de EJA:
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COMO ANEXAR ARQUIVO

1ª Passo:

1) Para anexar um arquivo você precisa criar antes uma “Página de Livro”.
1.1) Siga os passos do “Como criar e publicar conteúdo no Portal”.

2º Passo:

2) Depois de criada a página, vá abaixo da caixa do editor do “Corpo” e procure a opção
“Arquivos anexados”. Dê um clique.
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3º Passo:

3) Vai abrir um espaço para “Anexar novo arquivo”.
3.1) Clique em “Escolher arquivo”.

4º Passo:

1º

2º

3º
4) Abrirá uma janela direta em seu computador:
4.1) Você deve procurar o arquivo no local que salvou em seu PC.
4.2) Ao encontrar, dê ou um “clique duplo” ou um simples.
4.3) Vá em “Abrir”.
Dica: ao salvar o arquivo, tome muito cuidado ao dar “Nome do arquivo”, pois, maiúsculas, acentos,
cedilhas e espaços entre os nomes provocam erros que podem impossibilitar sua leitura, posteriormente.
Nos espaços entre os nomes orientamos utilizar os sinais: “_ , - , .”
Importante: ao dar “Nome do arquivo” que será anexado no Portal, coloque sempre nomes bem
específicos, para que não ocorram erros no caso de outras pessoas ou até mesmo você, anexarem
arquivos com nomes repetidos. Errado: “manual.doc”; Correto: “manual6.0_portal.brasil.doc”.
Atenção: caso o arquivo que você esteja publicando no Portal tenha o mesmo nome de um arquivo
publicado anteriormente, o último poderá “tomar” o lugar deste, provocando a perda do primeiro arquivo.
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5º Passo:

5) O arquivo irá para o lado da caixa “Escolher arquivo”.
5.1) Para o arquivo receber um endereço no Portal, clique em “Anexar”.
Importante: as extensões de arquivos que são aceitas no Portal (jpg jpeg gif
png txt html doc xls pdf ppt pps odt ods odp cdr exe mpeg avi mp3 mpg wmv
wma zip rar) estão demonstradas abaixo da caixa “Anexar novo arquivo”.

6º Passo:

6) Pronto! Agora o seu arquivo já tem um “endereço” no Portal e já pode ser criado um link,
para que todos tenham acesso a ele.
6.1) Veja como fazer isto, a seguir, em “Como criar hiperlink”.
Importante: alguns arquivos podem demorar ao serem anexados, por diferentes razões: pelo
seu tamanho, pela internet do usuário, pelo tipo de navegador usado (Internet Explorer,
Google Chrome ou Mozilla Firefox) ou pelas configurações do PC.
Atenção: arquivos maiores que 70 MB não são anexados no Portal.
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COMO CRIAR HIPERLINK
1º Passo:

1) Antes de criar um hiperlink você precisa criar uma “Página de livro”.
Finalidade de um hiperlink: é utilizado para “linkar” um arquivo anexado, uma
galeria de imagens, outro sítio/site da internet ou uma página de livro criada no
próprio Portal. Este último é importante para diminuir o tamanho das publicações,
principalmente, na página principal, que tem um limite de caracteres aceitos e,
também, por questões estéticas.

2º Passo:

2) Para arquivos anexados é necessário seguir os passos de “Como anexar
arquivo”.
2.1) Em “Descrição”, copie o endereço do arquivo anexado (em “Copiar o
endereço aqui”). O endereço sempre começa por “http://forumeja.org.br...”.
2.2) Desmarque a caixa “Listar”.
Atenção: é muito importante que o endereço seja copiado por completo, do
contrário, provocará erro e o arquivo não abrirá.

COPIAR O ENDEREÇO AQUI!
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3º Passo:

3) Vá na caixa do editor de texto em “Corpo” e selecione a palavra que você
deseja que as pessoas cliquem para acessarem o link. Exemplo: clique aqui, baixe
aqui, veja aqui, leia mais, etc.
Observação: devem ser utilizadas palavras que chamem a atenção para o link,
preferencialmente “palavras de ordem”.
Atenção: somente selecione a palavra a ser linkada. De forma alguma, copie ou
cole nada nesta palavra.

4º Passo:

4) Vá na barra de ferramentas do “Corpo” e procure o comando “Inserir/Editar Hiperlink”.
4.1) Dê um clique.
Dica: este comando fica na parte superior direita da barra, é de cor azul com a forma de um
globo terrestre e uma espécie de “óculos” abaixo. Basta passar o mouse que aparecerá o
nome do comando “Inserir/Editar hiperlink”.
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5º Passo:

5) Cole o endereço do arquivo que você copiou na caixa da “URL do hiperlink” (no
“Colar o endereço aqui”)
5.1) Clique em “Destino” (opção do meio).

COLAR O ENDEREÇO AQUI!

6º Passo:
6) Em “Destino” a 1ª opção que aparece é <não ajustado>.
6.1) Clique na lingüeta e procure a 4ª opção “Nova Janela (_blank)”.
6.2) Dê um “OK”.
Atenção: a opção “Nova Janela (_blank)” serve para que ao clicar no link, o
arquivo abra em uma nova janela, deixando a do Portal aberta.

www.forumeja.org.br - Manual 6.0

33

7º Passo:

7) Pronto! O hiperlink para o arquivo está criado.
7.1) Vá na parte inferior da página e clique em “Guardar”.
8º Passo:

8) Agora faça o teste para saber se o arquivo foi anexado corretamente, clicando na palavra linkada. Em caso positivo: vai abrir
uma caixa para o arquivo, caso a extensão seja em “doc”; ou já direto em outra janela se for em “pdf”. Caso ocorra algum erro, o
mais provável é que o link abra na página principal do Portal (das “Bandeirinhas”). Neste caso, clique no”Título” e vá em “Editar”
para descobrir qual o tipo de problema ocorreu.
8.1) Selecione a palavra linkada dentro do editor no “Corpo”. Depois vá ao comando da barra de ferramentas “Inserir/Editar
hiperlink”; na “URL do hiperlink” vai aparecer o endereço que foi colado por você, anteriormente. Possíveis problemas:
1)
2)
3)

Nome do endereço incompleto. Solução: copie o endereço do arquivo, novamente, seguindo o “2º Passo” e cole na “URL
do hiperlink” como no “5º Passo” novamente;
Nome de endereço errado ou inexistente. Solução: siga os mesmos passos para o “nome de endereço incompleto”;
Endereço com duplicidade de http://. Solução: no “Protocolo” já vai estar inscrito http://, caso na “URL do hiperlink”
também esteja, apague o http:// da “URL do hiperlink”;

8.2) Depois de solucionado(s) o(s) problema(s) vá em “Guardar” novamente. Depois de criada a página, repita o teste para
certificar que já está tudo OK.
Observação: como dito no “1º Passo” de “Como criar hiperlink” um link também serve para linkar outros sítios/sites da internet
ou página criada no próprio Portal. Para estes dois casos, selecione e copie o endereço do sítio/site que deseja que seja criado
link, como indicado abaixo. Depois siga os mesmos passos a partir do “3º Passo”.
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COMO CRIAR GALERIA DE IMAGENS
1º Passo:

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

2º Passo:

2) Clique em “Galeria de imagens”.
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3º Passo:

3) Clique em “Add gallery”.
Importante: No manual de “Como adicionar imagens à
galeria”, descrito a seguir, tem a dica de como encontrar a
galeria. Sempre procure em “Galeria de imagens” pelo
“Nome” da galeria que criou.

4º Passo:

4) Em “Nome da galeria” coloque o nome da
galeria que deseja criar.
4.1) Digite as informações adicionais sobre a
sua galeria em “Descrição”.
4.2) Por fim, clique em “Guardar”.
Atenção: a informação que você digitar, nesse
campo, aparecerá, quando o cursor do mouse
se aproximar do nome de sua galeria,
descrevendo-a.
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COMO ADICIONAR IMAGENS À GALERIA

1º Passo:

1) Depois de logar vá em “Criar conteúdo”.

2º Passo:

2) Clique na opção “Image/Imagem”.
Importante: para imagens, escolha somente esta opção e ignore
todas as outras.
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3º Passo:

3) Coloque o “Titulo” da imagem.
3.1) Abra a lingüeta da opção “Galeria de
imagens” e procure pelo “Título” da galeria
que você criou, anteriormente.
Importante: nunca deixe uma imagem fora de
uma “Galeria de imagens”.
Lembre-se: a galeria já deve ter sido criada,
siga os passos do manual de “Como criar
galeria de imagens”.

4º Passo:

4) Na opção “Image/Imagem” clique em “Procurar” ou “Enviar arquivo”, esta
diferença de nomes dependerá do navegador da internet.
4.1) Procure a imagem no local que está salva em seu computador.
4.2) Dê um clique e depois vá em “Abrir” ou dê um clique duplo.
Atenção: imagens muito pesadas demoram mais para serem anexadas e podem,
dependendo de seu tamanho, nem serem anexadas.
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5º Passo:

5) O endereço da imagem irá aparecer na caixa de “Image”.
5.1) Clique na opção “Opções de publicação” e marque a opção
“Publicado”.
5.2) Clique em “Guardar”.
Atenção: NUNCA marque a opção “Promovido à página
principal”, pois, assim, as imagens ficarão “soltas” no Portal, o
que esteticamente comprometerá o visual da página.

6º Passo:

6) Pronto, a imagem foi adicionada à galeria. Repita os passos para cada imagem que você desejar adicionar.
Caso deseje modificar o título, colocar uma legenda ou apagá-la vá em “Editar”.
Importante: para que as pessoas tenham acesso à “Galeria de imagens” criada, você deve criar uma
“Página de livro” seguindo os passos do manual de “Como criar e publicar conteúdo”; depois você deve
pegar o endereço da galeria e criar um link para ela, seguindo os passos de “Como criar hiperlink”.
Como encontrar o endereço da galeria criada: vá em “Gerenciar” > “Galeria de imagens” > procure pela
galeria de acordo com o Título > clique nela e copie o endereço que aparece no local onde digitamos os
endereços da internet: “www.forumeja.org.br...” (veja a seta abaixo):
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COMO CRIAR MENU
1° Passo:

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

2° Passo:

2) Escolha a opção “Menus”.

www.forumeja.org.br - Manual 6.0

40

3° Passo:

3) Para criar seu menu, vá em “Adicionar menu”.

4° Passo:

4) No espaço de “Menu name”, você deve
escrever o primeiro nome do título do seu menu
ou o título do seu menu com a primeira letra em
minúsculo.
4.1) No espaço “Título”, você precisa escrever
o nome do seu menu.
4.2) Em “Descrição”, você deve escrever,
novamente, o nome do seu menu.
4.3) Por último, deve “Guardar”.
Atenção: após ter criado o menu, ele tem que
ser ativado como “Bloco”. Para isso, veja as
instruções que explicam “Como ativar blocos”.
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COMO ADICIONAR ITEM AO MENU

1° Passo:

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

2° Passo:

2) Escolha a opção “Menus”.
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3° Passo:

3) Ao clicar em “Menus”, irá
aparecer os nomes dos menus
existentes no sítio/site. Então,
escolha e clique naquele que
deseja adicionar os itens.

4° Passo:
4) Clique em “Adicionar item”.
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5° Passo:

5) No espaço “Endereço”, você
deve colocar o endereço da página
do menu.
5.1) Em “Menu link title”, você
precisa escrever o nome do “Item
de menu”.
5.2) Na “Descrição” escreva,
novamente, o nome do “Item de
menu”.
Lembre-se: você deve criar,
previamente, uma “Página de
livro” e copiar o endereço ou
copiar o endereço de um sítio/site
que deseja criar o “Menu” no
Portal.

6° Passo:

6) Marque “Ativado”.
6.1) No “Item pai” selecione o
“Menu” onde o item criado
deverá ficar.
6.2) Por último,
“Guardar”.

clique

em

Pronto, o “Item de menu” está
criado.
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COMO CONFIGURAR MENU HORIZONTAL

1º Passo:

1) Na página principal, clique em “Gerenciar”.

2º Passo:

2) Em “Construção do site”, escolha a opção “Menus”.
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3º Passo

3) Clique em “Adicionar menu”.

4º Passo:
4) Em “Menu name” coloque o nome do seu menu.
Atenção: não use: maiúsculas, acentos, cedilhas ou espaços.
4.1) Em “Título” coloque o título que deseja dar ao menu horizontal.
Sugestão: escolha ou Horizontal ou Menu horizontal.
4.2) Clique em “Guardar”.
Pronto! O menu horizontal está criado, PORÉM, para que seja
visualizado é preciso adicionar itens ao menu horizontal.
Veja como em “Como adicionar item ao menu” e siga os passos a
partir do 4º passo.
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5° Passo:

5) Agora que o menu horizontal foi criado, é preciso configurá-lo para
que ele apareça no cabeçalho da página.
5.1) Na área de “Gerenciar”, em “Construção do site” clique na
opção “Blocos”.

6º Passo:

6) Para que o menu “Horizontal” seja ativado na área superior da
página é preciso ativar a opção “Nice Menu 1” que estará na área de
bloco “Desativado” como <nenhum>.
Dica: os blocos desativados ficam na parte inferior da página, é
preciso descer a barra de rolagem até encontrá-los.
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7º Passo:

7) Escolha a opção “Cabeçalho”.
7.1) Assim que o “Nice Menu 1” estiver ativado, será preciso
configurá-lo. Clique em “Configurar”.

8º Passo:

8) Deixe em branco o campo “Título do bloco”.
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9º Passo:

9) Em “Source Menu Tree” baixe a lingueta até encontrar o nome do
menu “Horizontal”.
Observação: o campo estará em <navigation>.

10º Passo:

10) Em “Menu Style” escolha a opção “down”.
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11º Passo:

11) Agora é só ir em “Salvar Bloco”.
Atenção: essa opção “Salvar bloco” apenas salva as configurações
feitas, ainda falta o último passo para que o bloco com o menu
“Horizontal” seja criado de fato.

12 Passo:

12) Você será redirecionado para a página anterior, onde ficam todos os blocos.
12.1) É precisar clicar em “Salvar blocos” para que seu bloco apareça na página.
Cuidado: esse é um passo que não poderá ser esquecido, do contrário, você terá
que repetir o processo de ativação do bloco com o menu “Horizontal”.
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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”.
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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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COMO CRIAR E ATIVAR BLOCO

1° Passo:

1) Depois de logar, vá em “Gerenciar”
1.1) Escolha a opção “Blocos”.

2° Passo:

2) Você já deve ter criado um “Menu” seguindo os passos de “Como
criar menu”.
2.1) 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 um
Bloco: procure pelo “Titulo” do menu que você criou, vá na parte
inferior da página em “Desativado”.
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3° Passo:

3) Ao encontrar o “Menu” que você criou, clique na lingüeta ao lado para baixar as opções.
3.1) 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: “Bottom content” (o conteúdo vai ficar como último na parte inferior da página).
Dica: observe que cada posição que o bloco poderá ficar no Portal, está demonstrada por
uma caixa amarela, como no exemplo, (“Bottom content”). Caso a página não esteja
traduzida, o nome desse lugar estará em inglês. Oriente-se pelas caixas amarelas.

4° Passo:

4) Pronto! O “Menu” se transformou em um “Bloco” e
ficará na posição escolhida por você. No caso desse
exemplo, ficará na lateral esquerda da página.
4.1) Agora é preciso configurá-lo, clique em “Configurar”.
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5° Passo:

5) Deixe a caixa “Título do bloco” em branco para só aparecer o título que
colocou ou pode colocar um subtítulo.
5.1) 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.

6° Passo:

5.2) Em “Opções de visibilidade de um papel específico” não marque
nenhuma opção, assim, TODOS terão acesso ao “Bloco”.

6) Em “Opções de visibilidade específicas de
páginas”, marque “Mostrar em todas as páginas
exceto nas páginas listadas”.
6.1) Copie e cole o código <front> que já está escrito na
página (indicado pela caixa azul, abaixo da caixa do
editor de “Páginas”) ou digite-o diretamente na caixa do
editor de “Páginas”.
6.2) Clique em “Salvar blocos” para que as alterações
sejam
salvas,
corretamente.
Você
voltará,
automaticamente, para a página principal dos “Blocos”.
6.3) Para que seu “Bloco” apareça na principal com
todas as configurações feitas é preciso clicar em “Salvar
blocos” mais uma vez.
Dica: ao copiar o código <front> dê um Ctrl C e para
colar dê um Ctrl V dentro da caixa do editor. Vai
aparecer uma caixa “Colar”. Cole nesse espaço.
Atenção: não se esqueça de “Salvar blocos” duas
vezes: primeiro no “Configurar” e depois para que o
“Bloco” seja ativado e apareça no lugar que escolheu.

Pronto, seu “Bloco” foi criado
Importante: um “Bloco” só aparece na página principal, caso
tenha “Item de menu” adicionado ao “Menu”. Caso ele não
tenha, siga os passos de “Como adicionar item ao menu”.
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COMO PUBLICAR VÍDEO NO PORTAL

1º Passo:

1) Vá na página do Youtube aonde está publicado o
vídeo. Clique no campo “Incorporar” ou “Embed”
(caso a página não esteja em português).
1.2) Copie todo o código.
Observação: esse é o código de incorporação do
vídeo e está em HTML, ele deve ser copiado por
completo <object até /object> e colado em uma
“Página de livro” no Portal na parte de “Códigofonte”.

2º Passo:

2) Siga os mesmos passos de “Como criar e
publicar conteúdo no Portal”.
2.1) Em “Título” coloque o título do seu vídeo.
2.2) Em “Corpo/Body”
“Código Fonte”.

selecione

o

campo

2.3) Cole o código HTML.
Importante: Antes de colar não se esqueça de
conferir se o campo “Código-Fonte” está ativado.
Atenção: o “Código-Fonte” está ativado, quando
a caixa fica azul claro.

www.forumeja.org.br - Manual 6.0

57

3º Passo:

3) Após colar o código-fonte do vídeo, desative o campo “Código-Fonte”.
3.1) Vá em “Guardar”.
Dica: observe que aparecerá uma pré-estrutura do vídeo. Você pode colocar alguma
informação a mais na caixa do editor, cuidado, apenas, para não apagar o vídeo.

O VÍDEO JÁ ESTÁ AQUI!

4º Passo:

4) Pronto, o vídeo já está publicado no Portal.
4.1) Para que as pessoas tenham acesso a ele, selecione e copie o
endereço da página criada (conforme indicado na seta azul) e siga os
passos de “Como criar um hiperlink”.
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