Objectivos:

1.

Identificar os elementos do Ambiente de trabalho do Microsoft FrontPage
Criar um website
Fechar um website
Abrir um website
Modos de visualização de um website
Criar, eliminar, abrir e fechar páginas Web
Modos de visualização de uma página Web

Ambiente de trabalho do Microsoft FrontPage

1.1. Clique no botão Iniciar, seleccione Todos os programas, Microsoft Office e no submenu
aberto escolha o programa Microsoft FrontPage.
1.2. Observe os vários elementos do ambiente de trabalho da janela do Microsoft FrontPage e
compare-os com os da fig.1.

fig. 1

2.

Criar um website

2.1. Quando o Microsoft FrontPage é instalado, é criada uma pasta com o nome Os meus Web
sites, dentro da pasta Os meus documentos. Esta é a pasta predefinida pelo FrontPage
para guardar as pastas criadas.
2.1.1. Clique no menu Ficheiro, comando Novo. No Painel de tarefas, no grupo Novo
Web site, clique em Web site de uma página. Surge a caixa de diálogo da fig.2.

1/6

fig. 2

2.1.2. Crie uma nova pasta para guardar as páginas do novo website, clique no botão
Procurar. Surge a caixa de diálogo Nova localização do Web site.
para seleccionar mais rapidamente a pasta Os meus
2.1.3. Clique no botão
para criar uma nova pasta dentro de Os meus
documentos. Clique no botão
documentos. Surge a caixa Nova Pasta. Digite o nome webpessoal. Clique no
botão OK e de seguida no botão Abrir e feche as duas caixas de diálogo.
2.1.4. Na caixa de diálogo Modelos de Web site (fig. 2), no separador Geral, seleccione
Web site pessoal e clique no botão OK. Surge o website criado.
2.1.5. Observe a barra de título que deve indicar a seguinte localização:
C:\Documents and Settings\...\Os meus documentos\webpessoal
3.

Fechar um website

3.1. No menu Ficheiro clique no comando Fechar site.
4.

Abrir um website

4.1. No menu Ficheiro clique no comando Abrir Web ou clique na seta ao lado do botão
da barra de ferramentas Padrão, comando Abrir Web. Na caixa de diálogo que
surge, seleccione a pasta webpessoal em Os meus documentos.
5.

Modos de visualização de um website

5.1. Ao abrir a pasta webpessoal, pode não obter uma apresentação semelhante à da fig.3. Para
tal clique no menu Ver, comando Lista de pastas. Com o comando Página já
2/6

seleccionado, na Lista de pastas, dê um duplo clique no ficheiro index.htm e surge o
ficheiro editado.

fig. 3

5.2. Clique no menu Ver, comando Navegação. Surge uma vista (fig. 4) que permite criar,
mostrar, alterar e imprimir toda a estrutura de navegação da webpessoal.

fig. 4

5.3. Com o ficheiro index.htm seleccionado, clique no menu Ver, comando Hiperligações.
Surge uma vista com as ligações (fig. 5) de e para a página index.htm. Caso exista alguma
ligação que não funcione, aparece a indicação de uma linha interrompida.
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fig. 5

5.4. Clique no menu Ver, comando Pastas. Observe que esta vista mostra o conteúdo da pasta
webpessoal, à semelhança do Explorador do Windows. Nesta vista pode criar, eliminar,
copiar e mover pastas e ficheiros.
5.5. Clique no menu Ver, comando Relatórios. Observe que esta vista mostra toda a
informação que se encontra disponível relativamente ao Web site criado, incluindo tempos
de transferência de ficheiros, hiperligações existentes e respectivo estado, ficheiros HTML e
imagens existentes.
5.6. Clique no menu Ver, comando Tarefas. Esta vista apresenta as tarefas no Web site e
fornece informações actuais acerca de cada tarefa. Para definir tarefas e respectivos graus
de prioridade execute a seguinte sequência de comandos: Editar → Tarefas → Adicionar
Tarefa.
6.

Criar, eliminar, fechar e abrir páginas Web

6.1. Com o webpessoal na vista Página, crie uma nova página utilizando um dos seguintes
métodos:
6.1.1. Clique no menu Ficheiro, comando Novo e no painel de tarefas seleccione Página
em branco;
da barra de ferramentas Padrão e
6.1.2. Clique na seta ao lado do botão
seleccione a opção Página. Surge a caixa de diálogo Modelos de páginas e no
separador Geral seleccione Página normal. Clique no botão OK.
6.2. Digite na página o seu endereço de correio electrónico e guarde-a, efectuando as seguintes
operações:
6.2.1. Clique no menu Ficheiro, comando Guardar como e surge a caixa de diálogo da
fig. 6 com a pasta webpessoal aberta;
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fig. 6

6.2.2. No campo Nome de ficheiro digite endereco. Clique no botão Alterar título e na
caixa que surge digite Endereço e clique no botão OK;
6.2.3. Mantenha o tipo de ficheiro sugerido no campo Guardar c/ o tipo;
6.2.4. Clique no botão Guardar;
6.2.5. Observe o painel Lista de pastas e verifique que foi criado um novo ficheiro.
Ao atribuir nomes aos ficheiros, não utilize letras maiúsculas, acentos, espaços,
caracteres próprios da língua e outros especiais como, por exemplo, o asterisco e o
ponto. Pode utilizar o caracter _(underscore) sempre que necessitar separar palavras.
6.3. Seleccione a vista de Navegação. Clique no ficheiro endereco.htm e, mantendo o clique,
arraste-o para dentro de Informações pessoais, reorganizando a estrutura da webpessoal.
6.4. Seleccione a vista Página. Crie uma outra página com o nome experiencia e com o título
Experiência.
6.5. Insira a página anteriormente criada na estrutura da webpessoal.
6.6. Na vista Página seleccione o ficheiro experiencia e elimine-o utilizando um dos seguintes
processos:
6.6.1. Pressione a tecla Del ou Delete;
6.6.2. Clique no menu Editar, comando Eliminar;
6.6.3. Clique com o botão direito do rato sobre o ficheiro e no menu rápido seleccione o
comando Eliminar.
6.7. Observe que o ficheiro também desaparece da estrutura da webpessoal na vista de
Navegação.
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6.8. Para fechar o ficheiro endereco, seleccione-o e utilize um dos seguintes métodos:
6.8.1. Clique no menu Ficheiro, comando Fechar;
6.8.2. Clique no botão da janela página.
6.9. Para abrir o ficheiro endereco utiliza um dos seguintes processos:
6.9.1. Clique no menu Ficheiro, comando Abrir ou clique na seta ao lado do botão da
barra de ferramentas Padrão, comando Abrir. Surge uma caixa de diálogo com o
conteúdo da pasta webpessoal. Seleccione o ficheiro endereco.htm e clique no botão
Abrir;
6.9.2. Seleccione na Lista de pastas o ficheiro endereco.htm e pressione a tecla Enter ou
clique com o botão direito do rato no ficheiro e no menu rápido seleccione Abrir;
6.9.3. Dê um duplo clique no ficheiro endereco.htm em Lista de pastas, na vista
Navegação ou na vista Pastas.
7.

Modos de visualização de uma página Web.

7.1. Com um duplo clique abra um a um todos os ficheiros da pasta webpessoal.
7.1.1. Clique no separador photo.htm e visualiza a página nos modos: Estrutura, Dividir,
Código e Pré-visualização.
Vista Estrutura – permite criar as páginas Web em modo WYSIWIG (What You See Is
What You Get, ou seja, o que se vê é o que se obtém). Nesta vista a página é editada
utilizando as ferramentas de estrutura do FrontPage, permitindo ao utilizador construir
uma página, não necessitando de conhecer o código HTML.
Vista Código – permite escrever e editar directamente em código HTML. Este código é
utilizado pelos browsers para poderem interpretar a informação de uma página. Se o
utilizador tiver conhecimentos sobre programação em HTML pode trabalhar
directamente neste modo de edição.
Vista Dividir – permite acesso simultâneo às vistas Código e Estrutura.
Vista Pré-visualização – permite ao utilizador ter uma visão aproximada do aspecto
que a página pode apresentar ao ser lida por um browser.
7.1.2. Com a página anterior editada no modo Estrutura, clique no menu Ficheiro,
comando Pré-visualizar. Esta é uma forma de pré-visualizar a página antes de a
imprimir. Clique no botão Fechar para voltar ao modo de Estrutura.
7.1.3. Com o ficheiro photo.htm seleccionado, clique no menu Ficheiro, comando Prévisualizar no browser ou clique no botão da barra de ferramentas Padrão. A
página vai ser aberta com o browser predefinido no computador. Feche o browser.
8.

Fechar o FrontPage

8.1. Feche o programa Microsoft FrontPage, clicando no menu Ficheiro, comando Sair ou no
botão Fechar, da barra de título.
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