Objectivos:

Inserir texto numa página web.
Formatar caracteres e parágrafos.
Criar listas com marcas, com números ou com imagens.
Aplicar limites e sombreados a texto e/ou parágrafos.
Formatar páginas utilizando estilos: estilos embebidos e folhas de estilos.

As actividades propostas nesta unidade têm como objectivo a criação de um site por
grupo de trabalho. Assim ao longo das aulas o grupo irá criar algumas páginas que
complementarão o site de acordo com o esquema abaixo.

1.

Inserir texto numa página web.

1.1. Abra o programa Microsoft FrontPage.
1.2. Na pasta Os meus documentos, crie um website de uma página, com o nome pagGrupo.
1.3. Observe, no painel Lista de pastas, que foi criado o ficheiro com a designação index.htm.
Este ficheiro é o primeiro a ser lido por qualquer browser.
1.4. Com o ficheiro index.htm aberto, insira o texto que se segue, completando com os seus
dados, sem qualquer preocupação de formatações de caracteres, parágrafos ou página
(estes aspectos serão considerados posteriormente).
Nome: …
Data de nascimento: …
Nacionalidade: …
Morada: …
Telefone: …
Telemóvel: …
Email: …
Interesses:
(um por linha)
Actividades:
(uma por linha)
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2.

Formatar caracteres e parágrafos.

2.1. Com o texto escrito em 1.4 seleccionado clique no menu Formatar, comando Tipo de letra
… e efectue as operações indicadas nas alíneas seguintes:
2.1.1. No separador Tipo de letra, campo Tipo de letra digite Verdana ou seleccione
Verdana na lista;
2.1.2. No separador Tipo de letra, campo Tamanho seleccione 2 (10 ptos.) na lista;
2.1.3. No separador Tipo de letra, campo Cor seleccione a sua cor favorita;
2.1.4. No separador Espaçamento entre caracteres, campo Espaçamento seleccione
Expandido e no campo Por digite 2 ou seleccione 2 com a ajuda das setas.
2.2. Insira o título QUEM SOU, antes do texto com a sua identificação, com o tipo de letra
Verdana, tamanho 18, cor rosa choque, espaçamento entre caracteres expandido por 6
pts.
2.3. Com o texto QUEM SOU seleccionado clique no menu Formatar, comando Parágrafo,
seleccione alinhamento Centro e clique no botão OK.
2.4. Com o texto referente aos dados pessoais (nome: …, …, email:…) seleccionado clique no
menu Formatar, comando Parágrafo, secção Espaçamento, opção Espaçamento entre
linhas seleccione 1,5 linhas e clique no botão OK.
2.5. Seleccione Interesses clique no menu Formatar, comando
Espaçamento, opção Antes digite 2cm e clique no botão OK.

Parágrafo,

secção

2.6. Repita para as Actividades.
2.7. Formate as linhas com o texto sobre os seus interesses e as suas actividades com
alinhamento justificado.
3.

Criar listas com números, com marcas ou com imagens.

3.1. Para criar uma lista numerada com os seus interesses proceda do seguinte modo:
3.1.1. Seleccione as linhas correspondentes aos seus interesses;
3.1.2. No menu Formatar clique em Marcas e numeração;
3.1.3. Na caixa de diálogo Marcas e numeração, separador Números, seleccione o tipo
de numeração pretendida e clique em OK;
3.2. Para criar uma lista com imagens com as suas actividades proceda do seguinte modo:
3.2.1. Seleccione as linhas correspondentes às suas actividades;
3.2.2. No menu Formatar clique em Marcas e numeração;
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3.2.3. Na caixa de diálogo Marcas e numeração, separador Marcas de imagens,
seleccione Especificar imagem e clique em Procurar. Uma vez especificada a
localização da imagem, clique OK.
4.

Aplicar limites e sombreados.

4.1. Seleccione o título. Depois clique no menu Formatar, comando Limites e sombreado e
efectue as seguintes operações:
4.1.1. No separador Limites seleccione Estilo duplo, Cor rosa choque e Largura 6;
4.1.2. No separador Sombreado seleccione Cor do fundo rosa claro, Hex={FF,CC,FF} e
Cor do primeiro plano azul escuro.
4.1.3. No final do documento insira o texto

[nome da escola]
[turma]
com tipo de letra Verdana, tamanho 10, alinhado à direita e com limites e/ou
sombreados a seu gosto.

5.

Formatar páginas utilizando folhas de estilos

5.1. Crie uma nova página em branco, atribuindo os seguintes nomes:
5.1.1. Ao ficheiro, esgc.htm;
5.1.2. À página, Escola Secundária de Gago Coutinho.
5.2. Na página recém criada escreva o texto ESCOLA ACTUAL….
5.3. Insira uma linha horizontal clicando no menu Inserir, comando Linha horizontal de cor
rosa choque ocupando 80% da área visível e altura 6.
5.4. Insira o texto que se segue, sem qualquer preocupação de formatações.
Nome da Escola: Escola Secundária de Gago Coutinho
Morada: Rua Heróis da Aviação
2615-205 ALVERCA DO RIBATEJO
Tel: 219587530
Fax: 219587539
email: esec-gago-coutinho@mail.telepac.pt
URL: http:// www.esec-gago-coutinho.rcts.pt/
Horário de Funcionamento: 8:30 h às 18:30 h
Comunidade Educativa:
Número total de alunos: xx
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Número total de professores: xx
Número de Auxiliares da Acção Administrativa: xx
Número de Auxiliares de Acção Educativa: xx
Serviços e respectivos Horários de Funcionamento:
Cantina: 12h às 14h, preço da refeição x €
Bar: 9h às 12h30h, 14h às 17:10h e das 17:40h às 20:45h
Papelaria: 9h às 12h e das 13:30h às 16h
Reprografia: 8h às 10:30h, 11h às 13h, 14h às 17h e das 17:30h às 20h
Secretarias: 9:30h às 15:00h
5.5. Coloque a palavra voltar, centrada na janela.
5.6. Seleccione o texto referente aos elementos da Comunidade Educativa e aos Serviços e
Horários e aplique um avanço de 1,5 cm (menu Formatar, comando Parágrafo, secção
Avanço, em opção Antes do texto digite 1,5 cm e clique no botão OK).
6.

Formatar páginas utilizando folhas de estilos

6.1. Para criar uma folha de estilos peça para criar uma Página e na caixa de diálogo Modelos
de página seleccione o separador Folhas de estilos e escolha uma folha de estilo de entre
as disponibilizadas pelo aplicativo e clique em OK.
6.2. Para editar a folha de estilos e criar estilos para reformatar as páginas index.htm e
esgc.htm, execute as seguintes operações:
6.2.1. No menu Formatar seleccione a opção Estilo…
6.2.2. Na caixa de diálogo Estilo podemos alterar a formatação de um estilo já existente
escolhendo o estilo na lista Estilos e botão Modificar ou podemos criar um estilo
novo através do botão Novo. Clique em Novo;
6.2.3. Na caixa Novo estilo campo Nome (selector) digite o nome do estilo, por exemplo
.titulo (conjunto de formatações para os títulos). Nota o nome do estilo deve ser
representativo do propósito do estilo e não pode conter espaços;
6.2.4. No campo Tipo do estilo seleccione se pretende que o estilo seja Parágrafo ou
Caracter.
6.2.5. clique em Formatar e, em seguida especifique as características de formatação do
novo estilo.
Tipo de letra – para definir propriedades do tipo de letra, como por exemplo:
família, cor, tamanho, estilo, espaçamento de caracteres…
Parágrafo – para definir o alinhamento, avanço ou espaçamento;
Limite – para definir os limites e o sombreado
Numeração – para definir o estilo das marcas e numeração
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Posição – para definir as propriedades de posicionamento – como, por exemplo, o
estilo de moldagem, a localização ou ordem inversa (uma posição do elemento nas
camadas da página)
6.3. Grave a folha de estilos com o nome estilos.css na pasta private do Web site.
6.4. Para que os estilos sejam disponibilizados nas páginas do Web site execute os seguintes
passos:
6.4.1. Seleccione na lista de pastas os ficheiros onde os estilos irão ser aplicados;
6.4.2. No menu Formatar, seleccione a opção Ligações à folha de estilos…;
6.4.3. Na caixa de diálogo Ligar folha de estilos, clicar em Adicionar, localize e
seleccione a folha de estilos e clique em OK.
6.5. Seleccionar o texto onde se pretende aplicar o estilo e aplique o estilo seleccionando-o na
caixa de estilos

.
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