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1- Login no painel de controle 
 

Para login no painel de controle do Wordpress acesse 

https://sites.unipampa.edu.br/residenciapedagogica/wp-admin/ 

ou clique em “acesso restrito” na barra lateral do menu. Somente 

usuários cadastrados poderão ter acesso através do seu usuário 

e senha institucional. 

 

2- Menu do Painel de controle 
 

Posts: conteúdos publicados com periodicidade. Cada 

postagem aparece na página inicial do site em ordem 

cronológica (a mais recente no topo) e possui dados próprios 

como título, data, hora, tags e categorias. Os posts devem ser 

agrupados dentro de Categorias para organizar os assuntos. 

Para escrever uma postagem, vá em Painel > Posts > Adicionar 

Novo.  

Páginas: conteúdo estático do site e podem ser mostrados no 

menu da lateral à esquerda do site. Ao contrário de postagens, 

as páginas não podem ser agrupadas em categorias. Elas 

devem conter informações fixas, por exemplo, uma página 

“Apresentação” de cada Núcleo. Para criar uma página, vá em 

Painel > Páginas > Adicionar Novo.  

Mídia: são arquivos de imagem, áudios, vídeo etc, que podem 

ser enviados para o site e posteriormente utilizados em 

postagens ou páginas. Para enviar arquivos de mídia, vá em 

Painel > Mídia > Adicionar Novo. 

Menus: O Wordpress permite a construção e personalização de 

menus na lateral esquerda do site. Para isso o usuário deve ir 

em Aparência > Menus, escolher a página, post, link ou 

categoria a ser inserida e “Adicionar ao Menu”. Eles ficarão em 

uma estrutura hierárquica. 

Obs: foi criada uma estrutura de menus que permite aglutinar todas as informações do seu 

Núcleo, não necessitando a criação de novos menus. 

  

 

https://sites.unipampa.edu.br/residenciapedagogica/
https://sites.unipampa.edu.br/residenciapedagogica/wp-admin/


3- Inserindo e editando um Post 
 

- Menu Painel > Posts > Adicionar Novo 

Abrirá a área de edição similar a qualquer editor de 

texto. Lembre-se caso o post conter textos longos ou 

muitas fotos, insira a tag “leia mais”  para que 

apareça na página inicial somente parte do post. 

Para editar ou atualizar um post já criado, você tem a opção de localizá-lo por nome, 

categoria, data, ou selecionar somente os seus posts.  

 

Outra opção é encontrá-lo no menu da direita ou 

esquerda e abri-lo, posteriormente clicar em “editar”  

 

 

 

 



Importante: ao criar um post, sempre selecione a 

categoria desejada do seu Núcleo antes de publicar. A 

categoria “Institucional” a noticia será de âmbito geral. Foram 

criadas as categorias referentes a “produções” 

(artistico/cultural, bibliográfica, desportivas/lúdicas, didático 

pedagógicas, portifólios, técnicas e outras) e 

“Noticias/Eventos”. Para a publicação em “Noticias/Eventos” 

escolha a categoria com o nome do seu Núcleo. Também é 

possível escolher mais de uma categoria, dependendo do 

caso.  

 

Ao selecionar a sua categoria, automaticamente o post irá para o menu correspondente, 

tanto do lado esquerdo como direito do portal.  

O campo “tags” é opcional e serve para definir em poucas palavras o que está no texto 

(palavra-chave). 

Todo post tem um link permanente (endereço do post) que pode ser alterado se desejar. 

 

4- Inserindo e editando Páginas 
 

- Menu Painel > Páginas > Adicionar Nova. 

Quando se cria uma página deve se ter em mente de que 

maneira do leitor saberá que a página existe e como 

chegar até ela. Uma das formas é colocando-a no menu ou 

então referenciando-a em um hiperlink. Tanto páginas 

como post possuem um endereço específico. 

Também é necessário organiza-las hierarquicamente 

através de seu atributo “mãe”, selecionando se ela irá ser 

“filha” de uma outra página já existente. A filiação reflete 

diretamente no endereço da página.  

A ordem das páginas é a sequência em que as páginas (de 

mesmo nível e de mesma filiação) devem ser exibidas no 

site, atribuídas pelo valor numérico. 

Para editar ou atualizar uma página já criada, você tem a opção de localizá-la por nome, 

autor, data, ou selecionar somente suas páginas. 

Importante: dê preferência a criação de post em vez de páginas, pois a estrutura de menus 

dos Núcleos foi pensada para post. 

 

 



5- Inserindo Mídias 
 

-Menu Painel > Mídia > Adicionar Nova. 

Ao adicionar a mídia (imagem, documento, vídeo ou áudio) você está fazendo o upload do 

arquivo para seu site, mas não necessariamente tornando visível. Toda a mídia adicionada 

tem um link permanente, que deve ser referenciado no local desejado através do botão 

inserir link  

Para inserir a mídia no seu post ou página, no momento da sua edição ou criação, deve-

se clicar no botão “adicionar mídia”, após irá aparecer a janela abaixo, onde é possível 

selecionar uma mídia na biblioteca (já enviada) ou enviar uma nova (arquivo) disponível 

em seu computador. 

 

 

Também é possível adicionar a mídia (imagem, áudio, vídeo) através da URL da página 

onde ela está armazena, por exemplo um vídeo do youtube, fotos do flikers, músicas do 

spotify 

 

Para gerenciar as mídias já enviadas, você tem a opção de localizá-la por nome, autor, 

local onde foi anexada e data. Também tem a opção de selecionar somente imagens, não 

anexadas ou todas. 

 


