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TemplaTe com o Dreamweaver

Prof. Paulo César Castro

Escola de Comunicação • UFRJ

A atualização de um site com muitas páginas poderá significar mais ou menos tra-
balho dependendo do método utilizado em sua produção. Vamos supor a criação do 
site de uma livraria que organiza seu acervo em gêneros (Contos & Crônicas, Ficção 
Científica, Infantil, Poesia, Policial, Romance e Terror), como demonstra o organogra-
ma abaixo. 

A navegabilidade deste site seria estruturada de um modo que o usuário sairia da 
home page, chegaria à página de um dos gêneros escolhido – onde seriam exibidas 
informações básicas sobre os livros –, e então seria direcionado ao detalhamento dos 
dados sobre um dos livros selecionado (para então, quem sabe, tomar a decisão de 
comprá-lo). Esse “movimento” pode ser visto na ilustração a seguir (home page > 
página de gênero > página de detalhamento do livro).

Considerando que o catálogo da livraria seja formado de 860 títulos (distribuídos 
pelos 7 gêneros), o site teria então 860 páginas HTML com o detalhamento de cada 
obra. E levando em conta ainda as páginas de gênero, o site teria acrescidas ainda mais 
7 páginas HTML, fora a home page (index.html) e as páginas para Quem SomoS, 
Contato e notíCiaS.

Além da folha de estilos em CSS (Cascade Style Sheets) para gerenciar o layout 
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Sinopse
‘O caçador de pipas’ conta a história de Amir, um afegão há muito imigrado 
para os Estados Unidos, que se vê obrigado a acertar as contas com o 
passado e retorna a seu país de origem. O ponto de partida do livro é 
a infância do protagonista, quando Cabul ainda não era a capital do país 
que foi invadido pela União Soviética, dominado pelos talibãs e subjugado 
pelos Estados Unidos.

Página de detalhamento do livro

das site, outro recurso muito importante para facilitar as futuras alterações nas quase 
1.000 páginas é o TEMPLATE, uma página especial que serve de modelo para as 
páginas normais do site.

Para entender o funcionamen-
to do template, é preciso considerar 
que as páginas de um site têm áreas 
comuns a todas (ou à maioria delas) 
e outras que mudam de acordo com 
o conteúdo que elas apresentam.

Na home page ao lado, as áre-
as da logomarCa, do menu admi-
niStrativo (Home, Quem Somos, 
Contato e Notícias), dos links dos 
gêneroS (Contos & Crônicas, Fic-
ção Científica, Infantil, Poesia...)  e 
do Copyright vão se repetir em to-
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das as outras do site inteiro. Sendo assim, elas são FIXAS no layout.
Já as áreas lançamentoS e ÚltimaS mudarão à medida que as informações forem 

atualizadas. Portanto, elas devem ser EDITÁVEIS e, assim, livres para, nas páginas 
normais do site, receberem diferentes conteúdos.

Um template no Dreamweaver (DW) pode ser criado a partir de uma página 
HTML já existente ou de um novo documento em branco. Vamos ver como criar pela 
segunda opção.

• CRIANDO TEMPLATE A PARTIR DE MODELO EM BRANCO

Siga os passos abaixo. Antes, estamos considerando que a estrutura de pastas do 
site foi criada e que esta já foi configurada no DW, através dos comandos site > New 
site (Novo Site). E, de preferência, que os estilos CSS para formatar o layout também 
já tenham sido devidamente criados.

1. Selecione file (Arquivo) > New (Novo).
2. Na caixa de diálogo New Do-
CumeNt (Novo Documento), se-
lecione a categoria BlaNk tem-
Plate (Modelo em Branco).
3. Selecione html template na 
coluna temPlate tyPe (Tipo de 
Template).
4. Na coluna layout, escolha a 
opção none (Nenhum).
5. Na caixa DoCtyPe, selecione 
a opção Xhtml 1.0 tranSitio-
nal. A página HTML, assim, será compatível com XHTML, uma reformulação do 
HTML como um aplicativo XML.
6. Caso um arquivo CSS com os estilos tenha sido criado, este já pode ser anexado ao 
template no painel attaCh Css file (Anexar arquivo CSS). Para isso, clique no ícone 
attaCh style sheet ( ).
7. Clique no botão Create (Criar).

Um novo documento em branco é então criado.

8. Salve o documento: file > save (Arquivo > Salvar). Como o documento ainda 
teve definidas suas áreas editáveis, uma caixa de diálogo será exibida: This template 
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doesn’t have any editable regions. Are you sure you want to continue? Clique 
em OK para fechar a caixa.
9. Na caixa save as temPlate (Salve 
como Modelo), o template precisa ser 
atribuído a um site (que é listado se as 
pastas foram configuradas). Na caixa 
save as (Salvar Como), é preciso atribuir 
um nome ao template. A caixa DesCriP-
tioN é opcional. Ao clicar no botão Save, 
o documento ganha a extensão DWT, 
diferententemente das páginas do site, que terão a extensão HTML.

DICA : Evite o uso de espaços e de caracteres especiais em nomes de arqui-

vo e pasta e não comece um nome de arquivo com um numeral. Em particular, 

não use caracteres especiais (como, por exemplo, é, ç, ou ¥) ou pontuações 

(como, por exemplo, dois-pontos, barras ou pontos) nos nomes de arquivo 

que você pretende colocar em um servidor remoto. Muitos servidores alteram 

esses caracteres durante o carregamento, o que fará com que todos os links 

para o arquivo sejam desfeitos.

• CRIANDO AS ÁREAS EDITÁVEIS NO TEMPLATE

Depois que o layout 
básico do site é criado, ou 
seja, em que as áreas fixas 
são definidas, é necessá-
rio determinar as áreas 
eDitáveis da página. 

No template ao lado, 
o layout foi criado com 4 
linhas e 2 colunas (consi-
derando uma coluna para os links dos Gêneros e a outra para os conteúdos (que 
poderão ser depois distribuídos em 1 ou 2 colunas).

As áreas da logomarCa, do banner e do menu adminiStrativo (Home, Quem 
Somos...) foram definidas depois com novas tabelas (dentro da tabela principal). Já o 
Copyright foi colocado numa linha que teve suas duas células mescladas.

Até este momento, todas as áreas da páginas Não são eDitáveis. Por isso, é hora 
de criar as áreas que poderão receber diferentes conteúdos quando o template estiver 
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sendo usado como modelo para as páginas HTML. Siga as etapas:

1. Clique dentro da área que pretende transformar em editável (no modelo aqui usado,  
a área branca).
2. Selecione INSERT > TEMPLATE OBJECTS > EDITABLE REGION (In-
serir > Objetos do Modelo > Região Editável).
3. Na caixa de diálogo New eDitaBle 
regioN (Nova Região Editável), dê um 
nome para a área e clique em OK.
4. Dentro da área será colocada uma 
etiqueta como o nome dado no passo 3. 
Caso a imagem do banner mudasse de 
acordo com a página, o mesmo processo 
deveria ser realizado naquela célula.

5. Salve o template (FILE > SAVE) e feche-o.
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• CRIANDO PÁGINAS DO SITE COM O TEMPLATE

Agora as páginas HTML do site podem ser criadas baseadas no template. 

1. Selecione file (Arquivo) > New (Novo).
2. Na caixa de diálogo New 
DoCumeNt (Novo Docu-
mento), selecione a categoria 
Page from temPlate (Pági-
na do Modelo).
3. Clique no botão Create 
(Criar). 
4. O layout do template é 
exibido, mas as áreas da lo-
gomarCa, do banner, dos 
links adminiStrativoS e dos 
gêneroS e do Copyright 
apresentam um ícone de bloqueio quando o mouse é colocado sobre elas.
5. Selecione o texto dentro da etiqueta na área editável e delete-o. Dentro da área 
agora em branco, coloque qualquer elemento necessário para acomodar o conteúdo 
desejado. No nosso exemplo, foi colocada uma tabela com 1 linha e 2 colunas. E 
dentro da primeira coluna à esquerda da nova tabela, outra tabela foi criada, com 3 
linhas e 2 colunas, de modo a criar o layout de lançamentoS.
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OBSERVAÇÕES
Toda e qualquer mudança nas áreas bloqueadas devem ser feitas no documento do 

template. Estas afetarão imediatamente os arquivos HTML.
À medida que as páginas HTML com os conteúdos relacionados ao menu Admi-

nistrativo e ao menu dos Gêneros forem criadas, os links devem ser estabelecidos na 
página do template. 

A título de exemplo, após a criação da página Quem SomoS, abri o template, se-
lecionei as palavras QUEM SOMOS e criei o link com a página quem-somos.html.

À medida que novas páginas forem criadas, os links já definidos serão sempre au-
tomaticamente reproduzidos nelas. E o mais importante, qualquer alteração em qual-
quer elemento das áreas não-editáveis será imediatamente refletida em todas as páginas 
HTML baseadas no template. O mesmo não se pode dizer dos elementos (links, inclu-
sive) definidos nas áreas editáveis. Estes têm seus efeitos apenas nas páginas HTML 
onde estão sendo colocados.


