
Guia de Navegação do novo layout do Portal 

Educacional Clickideia 

O Portal Educacional Clickideia acabou de lançar o seu novo layout, muito 

mais leve e atraente. 

Neste documento, você encontrará um Guia básico de navegação que mostrará a você onde 

estão as principais ferramentas do Clickideia. 

Nosso novo menu 

O novo menu, que fica na parte de cima de praticamente todas as nossas páginas, concentra 

todos os conteúdos e ferramentas disponíveis no portal, distribuindo-os nos itens Disciplinas, 

Conteúdos Especiais. 

 

Nossos principais recursos 

Segue abaixo uma lista com o local em que você encontrará no nosso novo layout os principais 

recursos do portal Clickideia. 

Páginas de conteúdo  No menu principal, você pode acessar todas as disciplinas 
do Ensino Fundamental e Médio clicando no item 
“Disciplinas”, 

Notícias e Curiosidades  As notícias e curiosidades mais recentes continuam 
disponíveis na página inicial do portal e você pode acessar 
as mais antigas nos itens “Arquivo de notícias” disponível 
nos “Conteúdos Especiais”. 

Baú de Ideias  Agora, o Baú de Ideias está disponível no item “Conteúdos 
Especiais” e o seu funcionamento continua igual ao 
anterior. 

ClickAcessos  Para acessar o ClickAcessos, clique no banner dele na 
coluna da esquerda do “Ambiente do Professor”. 

ClickVestibulares e ENEM  Ambos estão acessíveis diretamente no item “Conteúdos 
Especiais”. 

 

Novos espaços 

A capacitação inicial nível 2 para professores do Centro Paula Souza e o Desafio da Semana, 

por serem novidades, estão na TV Clickideia, nossa página inicial,  e nas caixas de destaque à 

direta dela, como destacado em vermelho na imagem abaixo. 



 

Basta clicar em uma das chamadas para acessar esses novos ambientes. Ambos também 

estarão disponíveis em breve no menu Conteúdos Especiais. 

Qualquer dúvida, entre em contato conosco pelo item Contato, no nosso menu principal. 

 

Novos esforços foram muito grandes para que esse novo layout viesse ao ar ainda este ano, e 

esperamos que gostem dessa novidade! 

Atenciosamente, 

Equipe Clickideia 


