
Utilizando o Formulário de Contato 7 (Contact Form 7)

O Contact Form 7 permite a adição de vários tipos de campos ao seu formulário. Neste
tutorial ensinaremos como criar um formulário e adicionar um novo campo a ele.

1) Primeiramente, clique em Form Contato (1) e em Adicionar novo (2).

2) Clique em Adicionar novo (3).



4) A página que abrirá lhe permite configurar o seu formulário. Observe a imagem a seguir
para entender como funciona cada área desta página.

5)  Sempre que você clicar em  Gerar tag (destacado na imagem anterior), um menu com
novos campos para adicionar ao formulário irá aparecer, conforme imagem a seguir:



6) Nesta exemplo clicaremos na opção Campo de Texto, o que abrirá as seguintes opções:

• O local destacado com o marcador 1 é utilizado para definir um nome para o seu campo de
texto, pode-se deixar o que aparece por padrão.

• O marcador  2 destaca  o  texto  que  você  deve  copiar  e  colar  no  formulário  à  esquerda,
conforme exemplo da imagem a seguir:

Perceba que copiamos o texto  [text text-322] para o formulário à esquerda. Isso irá fazer
com que o campo de texto que acabamos de criar apareça em seu formulário.

Note também que adicionamos algumas tags de formatação, para dar uma melhor aparência
ao formulário (<p> e </p> marcam início e fim de parágrafo e <br /> faz pular uma linha).



7) Agora precisamos configurar como o formulário irá aparecer em seu e-mail quando algum
usuário preenchê-lo,  para isto utilizaremos o formulário localizado mais abaixo em sua página:

Significados dos marcadores:
1) Permite adicionar o e-mail para quem será enviado o formulário.
2) Permite configurar o remetente do formulário, do modo como está o remetente que irá aparecer
será o usuário que preencheu o formulário.
3) Permite configurar o assunto do e-mail.
4) Permite configurar o corpo do e-mail.

Adicionaremos agora ao corpo do e-mail o novo campo que criamos.
Para isto, basta copiar o campo para o formulário referente ao corpo do texto, conforme imagem a
seguir:



Seu formulário agora está pronto para ser adicionado à alguma página, você pode salvá-lo clicando
no respectivo botão.

Após  salvá-lo,  copie  o  código  dele  e  cole  na  página  ou  no  post  aonde  você  deseja  que  seu
formulário apareça:


