
  

Tutorial de Wordpress



  

Sobre o Wordpress

 O Wordpress é um gerenciador de conteúdo na 
web (em especial, blogs). A grande diferença 
com relação a seus semelhantes (como o 
blogger.com), é o tipo de licença: 
GNU General Public License.

 Em linhas gerais, o Worpress faz parte de um 
grupo de programas que mantém o código 
aberto (qualquer um pode alterar a sua 
maneira) e pode ser distribuido livremente.

Como vamos usar o wordpress.com, a coisa não é tããão linda assim, 
porque, apesar da ferramenta administrativa ser livre, o servidor não é.

http://www.infowester.com/freexopen.php


  

Exemplo de Blog



  

Exemplo de Blog

URL

PÁGINAS

Coluna Central: 
Posts

Coluna Lateral: 
Informações e 
Menus



  

Logando como Administrador

 Existem dois jeitos de fazer o log-in como 
Administrador:

− Acessando o http://wordpress.com
− Utilizando o Meta do próprio blog

http://wordpress.com/


  

Através do http://wordpress.com

Seu usuário Sua senha

OK



  

No próprio blog

Clique



  

No próprio blog

Seu Usuário

Sua Senha



  

Conhecendo a página de 
administração (Dashboard)



  

Página da Administração 
(Dashboard)



  

Página da Administração 
(Dashboard)

Informações rápidas sobre o 
blog: Número de Posts, 
Páginas, Comentários...



  

Página da Administração 
(Dashboard)

Postagem Rápida: Para 
Publicar algum texto de forma 
rápida, esse atalho pode ser 
usado



  

Página da Administração 
(Dashboard)

Mostra os 
comentários que seu 
blog recebeu



  

Página da Administração 
(Dashboard)

Exibe os rascunhos recentes



  

Página da Administração 
(Dashboard)

Gráficos com o 
número de 
visualizações do blog 
por dia



  

Página da Administração 
(Dashboard)

Menu lateral de 
administração



  

Agora vamos adicionar um novo 
Post



  

Adicionando um Post

Clique em Posts



  

Adicionando um Post



  

Adicionando um Post

Nessa janela aparecem todos os posts que já estão 
publicados ou que ainda estão em rascunho



  

Adicionando um Post

Para um novo Post, clique em um 
desses lugares



  

Adicionando um Post



  

Adicionando um Post

Título do Post



  

Adicionando um Post

Texto



  

Adicionando um Post

Escolha em 
qual categoria 
esse post se 
encaixa



  

Adicionando um Post

Clique em 
Publicar



  

Adicionando um Post

Agora vamos ver 
como ficou



  

Adicionando um Post



  

Adicionando um Post

A categoria que 
escolhemos 
aparece aqui, 
automaticamente



  

Mais opções de postagem

Se você quiser salvar, mas não publicar 
ainda, pode SALVAR COMO RASCUNHO



  

Mais opções de postagem

Você pode, também, agendar o post 
para algum dia específico. Assim, na 
data e hora que escolher, ele será 
postado automaticamente.



  

Mais opções de postagem

Adicione palavras-chave (tags), para 
facilitar a busca em sites como o Google 
ou Yahoo



  

Mais opções de postagem

Adicione palavras-chave (tags), para 
facilitar a busca em sites como o Google 
ou Yahoo

ATENÇÃO 



  

Para a escolha das Tags, é 
importante:

-Não utilizar palavras muito abrangentes (ex: texto, análise)

-Não utilizar palavras que se repetem demais no blog, por se tratar de seu 
assunto principal (ex: transporte, mpl, ônibus, transporte coletivo, passe 
livre)

-Não utilizar palavras muito específicas, que provavelmente

só servirão para aquele texto (ex: III CEPIAL, atropelamento

do fulano de tal, votação da lei tal-tal)

-Tentar utilizar palavras que já existem nas tags, não colocar sinônimos 
(ex: carro, carros / manifestação, protesto, ato)

LEMBRAR que as tags servem para agrupar o conteúdo e organizá-lo para as outras 
pessoas. De nada adianta criar uma tag que agrupe todos os posts ou então criar 
uma nova tag para cada post. O ideal é balancear essas duas coisas e ficar com um 
ponto no meio do caminho 



  

Adicionando uma imagem

Para adicionar uma imagem ao post, 
Clique nesse botão, na página de publi-
ação de posts.



  

Adicionando uma imagem



  

Adicionando uma imagem

Quando clicar, abrirá essa janela.



  

Adicionando uma imagem

Clique em “Selecionar arquivo”,
e depois escolha a imagem 
dentro de seu computador



  

Adicionando uma imagem



  

Adicionando uma imagem

Depois de carregar, a 
imagem aparecerá 
em uma janela como 
essa.



  

Adicionando uma imagem

Nessa janela, você 
pode escolher o 
tamanho da imagem, 
seu titulo, sua 
descrição e  sua URL 
correspondente.



  

Adicionando uma imagem

Para adicionar a 
imagem no post, 
clique em “Inserir no 
post”



  

Adicionando uma imagem

Depois de inserida, a 
imagem deve 
aparecer no post, na 
mesma janela que o 
texto.



  

Adicionando uma imagem

Agora vamos publicar...



  

Adicionando uma imagem



  

Adicionando um vídeo



  

Adicionando um vídeo

Antes de tudo, 
acesse a 
página do 
vídeo que 
quer 
adicionar.



  

Adicionando um vídeo

Copie a URL 
(endereço do 
vídeo)



  

Adicionando um vídeo

Vá até a 
administração do 
seu blog e inicie 
um novo post (ou 
recupere um 
rascunho)



  

Adicionando um vídeo

Clique neste botão



  

Adicionando um vídeo

A janela que vai 
abrir é a mesma 
que vimos em 
“adicionando uma 
imagem”



  

Adicionando um vídeo

Porém, como 
nosso vídeo está 
dentro de um site 
da internet, iremos 
adicioná-lo pela 
URL.



  

Adicionando um vídeo

Para isso, clicamos 
 aqui.



  

Adicionando um vídeo

Neste espaço, 
colocamos a URL 
que tínhamos 
copiado 
anteriormente



  

Adicionando um vídeo

E depois, clicamos 
em “inserir no 
post”



  

Adicionando um vídeo

Aqui, em “Adicionar um 
novo post”, só aparecerá 
o código do vídeo.



  

Adicionando um vídeo

Agora escolhemos uma 
categoria...



  

Adicionando um vídeo

Publicamos...



  

Adicionando um vídeo



  

Configurando Categorias



  

Configurando Categorias

 Essa função serve para separar os textos 
publicados em categorias. 

 Não é preciso configurá-las toda a vez que 
publicar um texto (basta escolher a qual 
categoria o texto pertence, como vimos 
anteriormente, que ele já será separado 
automaticamente). A configuração só é 
necessária para adição ou remoção de 
categorias.



  

Configurando Categorias

 Essa função serve para separar os textos 
publicados em categorias. 

 Não é preciso configurá-las toda a vez que 
publicar um texto (basta escolher a qual 
categoria o texto pertence, como vimos 
anteriormente, que ele já será separado 
automaticamente). A configuração só é 
necessária para adição ou remoção de 
categorias.

Em nosso blog não habilitei as categorias, achei que 
usar as tags seria melhor para organizar.

Em todo caso, segue a lição.



  

Configurando Categorias

Clique em “Posts”, e 
depois em “Categorias”.



  

Configurando Categorias

Para adicionar uma 
nova categoria, 
clique aqui.



  

Configurando Categorias

Para editar ou 
remover, clique 
sobre o nome da 
categoria desejada.



  

Administrando Páginas



  

Administrando Páginas

 As páginas são um espaço de informação 
estático. Assim como os posts, pode-se colocar 
qualquer conteúdo nelas. A diferença é que os 
posts são dinâmicos, podem ser catalogados 
em categorias e normalmente são muito mais 
numerosos, enquanto as páginas são fixas.

 Por essa razão, os posts são usados para 
colocar o conteúdo do blog que sempre será 
alimentado, e as páginas para informações 
fixas, como a descrição do blog, da autora ou 
uma lista de links interessantes.



  

Relembrando...

PÁGINAS



  

Administrando Páginas

No Dashboard, clique 
em PÁGINAS



  

Administrando Páginas

Aqui aparecem todas 
as páginas atuais



  

Administrando Páginas

Você pode adicionar 
uma Nova Página 
aqui...



  

Administrando Páginas

Ou editar uma página 
já existente



  

Administrando Páginas

 A publicação de páginas é igual a de Posts, 
portanto, tudo que vimos anteriormente 
funciona aqui também.

 Vamos ver, agora, como adicionar links. O 
exemplo será dado na edição de uma Página, 
mas também funciona em qualquer Post.



  

Adicionando Links

Selecione o texto 
desejado para aparecer 
no link (não precisa ser a 
URL)



  

Adicionando Links

Clique neste botão



  

Adicionando Links

Essa janela será aberta



  

Adicionando Links

Coloque a URL do site 
que pretende linkar.



  

Adicionando Links

Coloque o título do link



  

Adicionando Links

Clique em “Adicionar link”



  

Adicionando Links

Vai ficar assim.



  

Adicionando Links

Vamos clicar na página 
que fizemos a alteração



  

Adicionando Links

Aí está o link.



  

Configurando a Coluna Lateral



  

Relembrando...

Coluna Lateral



  

Coluna Lateral

 A Coluna Lateral (também chamada de sidebar
) é um lugar de informação estático, assim 
como as páginas. A diferença é que, aqui, as 
informações ficam visíveis na capa do blog, 
não é preciso clicar em nada para visualizá-las. 
Outra diferença é que a coluna lateral é menor 
e única.



  

Coluna Lateral

Voltamos ao Dashboard



  

Coluna Lateral

Clicamos em “Aparência”



  

Coluna Lateral

Depois em “widgets”



  

Coluna Lateral



  

Coluna Lateral

Aqui estão todas as opções 
possíveis para serem 
colocadas na Coluna Lateral 



  

Coluna Lateral

Aqui aparecem as opções já 
escolhidas.



  

Coluna Lateral

Clicando em cada um dos itens já 
escolhidos, você pode editá-los



  

Coluna Lateral

Para adicionar novas opções, basta arrastá-las desse quadro... 



  

Coluna Lateral

Para esse.



  

Configurações Gerais



  

Configurações Gerais

Para esse.

Para acessar suas 
configurações, clique em 
“Configurações”



  

Configurações Gerais

Aqui você pode modificar 
o título do blog, o e-mail 
de cadastro, o modo de 
exibição da data e hora, o 
idioma, etc.



  

Configurações Pessoais



  

Configurações Pessoais

Para esse.

Para acessar, clique em 
“Usuários”



  

Configurações Pessoais

Aqui tem várias opções 
para serem mexidas, se 
for o caso.



  

Configurações Pessoais

No final da página, existe 
a opção de mudar a URL 
do blog (ou seja, mudar o 
endereço dele)



  

Configurações Pessoais

Não esqueça de salvar suas alterações, 
depois das modificações.



  

FIM!

 Parabéns! Agora você já sabe o básico para 
mexer em seu blog no wordpress.

 É importante que, além de fazer as coisas 
ensinadas aqui, explore tudo o que puder em 
seu blog, assim fica mais fácil e gostoso de 
aprender.

 E, se tiver qualquer dúvida, é só mandar  e-
mail perguntando.


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48
	Slide 49
	Slide 50
	Slide 51
	Slide 52
	Slide 53
	Slide 54
	Slide 55
	Slide 56
	Slide 57
	Slide 58
	Slide 59
	Slide 60
	Slide 61
	Slide 62
	Slide 63
	Slide 64
	Slide 65
	Slide 66
	Slide 67
	Slide 68
	Slide 69
	Slide 70
	Slide 71
	Slide 72
	Slide 73
	Slide 74
	Slide 75
	Slide 76
	Slide 77
	Slide 78
	Slide 79
	Slide 80
	Slide 81
	Slide 82
	Slide 83
	Slide 84
	Slide 85
	Slide 86
	Slide 87
	Slide 88
	Slide 89
	Slide 90
	Slide 91
	Slide 92
	Slide 93
	Slide 94
	Slide 95
	Slide 96
	Slide 97
	Slide 98
	Slide 99
	Slide 100
	Slide 101
	Slide 102
	Slide 103

