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TÓPICO 4 | O Menu Principal do Kodi 

O menu principal do Kodi, oficial ou customizado, chamado de ‘Home’ é o ponto de partida do 

programa. Visualmente, é nele onde são centralizados e armazenados todos os dados das 

coleções e é a partir dele que navegamos por todo o Kodi. 

Lembrando sempre que este documento sempre tomará por base a versão customizada, 

portanto, com a skin MQ. Dessa forma, as imagens são sempre dessa versão e dessa skin. 

Eu utilizo o menu principal no formato horizontal, mas a skin MQ7 tem o recurso para exibir o 

menu principal na vertical, ou seja, os itens do menus podem se mover para os lados 

esquerdo/direito ou para acima/abaixo. 

As imagens exibidas nesse tópico, foram extraídas da MQ7 na forma original, sem customização 

do usuário, pois sim, a skin é totalmente customizável pelo usuário, que pode alterar 

praticamente tudo que se refira ao design, incluindo fontes, cores, imagens e modos de exibição 

dos dados das coleções de filmes, seriados, concertos, músicas e tudo mais. 

Em outro tópico eu pretendo mostrar como modificar a skin MQ7, para que fique com o toque 

pessoal e para isso usarei a minha própria customização atual. 

As 14 imagens a seguir são as que representam cada um dos 14 itens que compõem o menu 

principal da skin MQ7 usando o modo horizontal.  

A MQ7 tem a característica de manter o item focado centralizado na tela, além de destacá-lo 

com uma barra sob ele, e sendo um item que represente a coleção, são mostrados os status do 

ítem, isto é, a quantidade total de itens na biblioteca e quantidade dos mesmos itens, ainda não 

assistidos. Também percebe-se que cada item do menu contém uma imagem que o identifica. 

É possível navegar em qualquer direção para encontrar os demais itens do menu.  

Em todas as telas da skin, são exibidos também a previsão do tempo, a data e a hora e feed de 

notícias temáticas em tempo real. 

 

Menu Filmes 
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Menu Seriados 

 
Menu Concertos 

 

Menu Músicas 
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Menu Tv ao Vivo 

 
Menu Rádio 

 
Menu Favoritos 
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Menu Jogos 

 
Menu Programas 

 
Menu Imagens 
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Menu Ajustes 

 
Menu Encerrar 

 
Menu Extras 
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Menu Clima 

Então as quatorze imagens representam o menu principal horizontal na forma original da 

instalação da skin MQ7, todavia, sendo um programa totalmente customizável, o número de 

itens no menu pode ser alterado para baixo, de acordo com as preferências do usuário, que 

pode excluir itens que não utilize e também pode se elevar até o limite de vinte, onde o usuário 

poderá criar até seis novos itens de menu, conforme sua necessidade. 

A customização é um tema que terá um tópico próprio nesse manual e por isso deixo de 

mencionar detalhes aqui, mas é válido adiantar que todo esse layout desenhado pelo autor da 

skin, pode ser modificado pelo usuário e isso não tem a ver com as funcionalidades da skin, que 

foi construída para ser personalizada como queira o usuário. 

O menu principal em modo vertical segue o mesmo padrão, com as mesmas imagens e tudo 

mais, havendo diferença apenas na disposição da previsão do tempo, deslocado para direita, 

ficando os itens de menu à esquerda da tela e o item focado, em primeiro plano. 

 

Menu Principal Vertical – Item Clima 

 


