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Customização da aparência de um site Plone 

l  Sites Plone não precisam ter “cara de Plone”. 

l  Plone fornece mecanismos para customizar a 
aparência de um site de forma simples. 

l  A maior parte das customizações pode ser feita 
usando apenas CSS. 

l  Exemplos de site altamente customizados: 



Governo Brasileiro – brasil.gov.br 



Site da TrollTech 



Site da Nokia – www.research.nokia.com  



Temas, skins e layers 

l  Layer: um conjunto de templates, scripts e folhas de estilo 
(CSS). 

l  Skin: um conjunto ordenado de layers, usado para definir a 
aparência de um site Plone. 

l  Tema: um pacote ou extensão Plone que, ao ser instalado, 
customiza a aparência de um site Plone. 



Customização do skin padrão do Plone 

l  Mostrar: portal_skins e a layer custom. Explicar 
precedência das layers. 

l  Por padrão a layer custom é a layer de mais alto nível. 
l  Para customizar algum objeto da skin padrão do Plone 

basta copiá-lo para layer custom e modificá-lo. 

l  Existe um botão “Customize” que faz exatamente isso. 

l  Vejamos o exemplo ... 



Exercício 1 > Customizando a Logo 

Acessar portal_skins na ZMI. 
Através da aba Find, buscar um objeto com id logo.png. 
Clicar no link para o objeto. 
Clicar no botão Customize. 
Fazer upload de outra imagem. 
Visualizar o seu Plone site. 
Desfazer a customização removendo logo.png da layer 

custom. 
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Cascading Style Sheets (CSS) 

l  Linguagem para descrever como um 
documento deve ser apresentado. 

l  Define propriedades como tipos de 
fonte, cores, tamanhos, posições, etc. 

l  Dessa forma é possível separar: 
- Conteúdo → HTML 
- Apresentação → CSS 



Sintaxe 

l  Um arquivo CSS (folha de estilo) consiste em 
uma lista de regras. 

l  Uma regra é a associação de dois elementos: 
- Seletor: Declara quais elementos devem ser 

afetados pela regra. 
- Lista de declarações: uma lista de nomes de 

propriedades e valores, definindo o estilo a ser 
aplicado aos elementos selecionados. 



Sintaxe >> Exemplo 



Seletores 

l  Tipo: table {background: blue; }  
l  Classe: .big { font-size: 110%; } 
l  ID: #navigation { width: 12em; color: #333; } 
l  Universal: * {color: blue; }  
l  Descendentes: table td {color: blue; } 
l  Atributos:  img[src="small.gif"] { border: 1px solid #000; }  
l  Filhos: div > span { color: blue; } 



Seletores 



Customizando CSS com 
portal_skins 

l  A folha de estilo “ploneCustom.css” serve 
para que o usuário modifique as regras de 
estilo existentes e crie novas regras. 

l  As regras adicionadas nessa folha de estilo 
têm maior precedência do que as pré-
definidas no Plone. (obs: apenas quando a 
força dos seletores é a mesma) 



Exercício 2 >> Customizando com CSS 

l  Criar uma regra de CSS que: 
- Se aplique a todos os elementos do tipo H1. 
- Faça tais elementos ficarem com a cor vermelha. 

l  Adicionar essa regra à folha de estilo 
ploneCustom.css. (Localize o arquivo através da aba 
Find do portal_skins). 

l  Testar. 



Exercício 3 (Desafio) >> Customizando o CSS 

l  Escolha algum elemento da página inicial e tente 
customizá-lo. 

l  A dica é usar o Inspector HTML do seu navegador 
para identificar as regras já aplicadas ao elemento e 
tentar sobreescrevê-las com seletores mais fortes. 


