Objectivos:
Inserir imagens: a partir do ClipArt, de ficheiros e da barra de desenho.
Definir as propriedades de uma imagem inserida numa página Web.
Inserir uma galeria de fotografias.
Abra o Web site pagGrupo e cria uma página em branco com o nome turma.htm, colocando
como título “A minha Turma”
1.

Inserir imagem

1.1. Clique no menu Inserir, comando Imagem, opção ClipArt e no campo Procurar, do
Painel de tarefas, digite: j0343345.wmf (fig.1). Insira a imagem clicando sobre a
mesma ou, na seta à direita, seleccionando o comando Inserir.

fig. 1

1.2. Associe um texto à imagem com o ano, a turma e o curso. Seleccione a imagem e na caixa
de diálogo aberta através do menu Formatar comando Propriedades digite na caixa de
texto do campo Texto, do separador Geral, o ano, a turma e o curso.
1.3. Insira uma lista numerada com os nomes dos seus colegas. Faça corresponder os números
da lista aos números dos seus colegas.
2.

Inserir uma galeria de fotografias

2.1. Copie fotografias dos seus colegas para a pasta Images do Web site pagGrupo.
2.2. Clique no menu Inserir, comando Componente Web e efectue as seguintes operações:
2.2.1. na caixa de diálogo que surge seleccione Galeria de fotografias, opção Esquema
Horizontal e clique no botão Concluir;
2.2.2. na nova caixa que surge, Propriedades da galeria de fotografias, no separador
Imagens, clique no botão Adicionar;
2.2.3. na caixa de diálogo Abrir ficheiro localize e seleccione os ficheiros que quer
apresentar na galeria e peça Abrir;
2.2.4. na caixa de diálogo, Propriedades da galeria de fotografias, seleccione a opção
substituir e utilizar formatação personalizada de tipos de letra e selecione o tipo de
letra Verdana, tamanho 10, cor a seu gosto;
2.2.5. seleccione as imagens, uma a uma, e para cada uma, no campo legenda, digite o
nome do colega na foto. Clique em OK.
3.

Barra de desenho

3.1. Embeleze a página da turma com elementos da barra de desenho.
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