Objectivos:
Inserir painel rolante.
Alterar as propriedades do painel rolante.
Inserir botão interactivo
Alterar propriedades do botão interactivo
Abra o Web site pagGrupo e os ficheiros esgc.
1.

Inserir painel rolante.

1.1. Coloque o cursor na linha a seguir ao título e clique no menu Inserir,
comando Componente Web. Na caixa de diálogo que surge seleccione
Efeitos Dinâmicos  Painel Rolante. Clique no botão Concluir.
1.2. Na caixa de diálogo, Propriedades do painel rolante, efectue as operações
indicadas nas alíneas seguintes:
1.2.1. no campo Texto digite: Escola Secundária Gago Coutinho;
1.2.2. no campo Tamanho, seleccione a opção Largura, digite 400 e
seleccione Em pixels. Depois, seleccione a opção Altura, digite 20 e
seleccione Em pixels;
1.2.3. no campo Cor do fundo, clique na seta à direita e surge a lista de
cores. Seleccione Mais cores e, na caixa de diálogo que surge no
campo Valor, digite Hex={00,00,66} para obter uma cor azul escura;
1.2.4. clique nos botões Estilo e Formato e seleccione a opção Tipo de
letra. Seleccione a letra Arial, tamanho 14pt, estilo Normal, cor
Branco. No separador Espaçamento entre caracteres, seleccione
um espaçamento Expandido por 6pt. Clique no botão OK e regressa
à caixa de diálogo Modificar estilo. Clique novamente no botão
Formato e seleccione a opção Limite. Defina opções à sua escolha.
Feche todas as caixas de diálogo, clicando no respectivo botão OK.
Agora deverá abrir a página escola_origem.htm.
1.

Botão interactivo para ir directamente para a página inicial.

1.1. Clique no menu Inserir, comando Componente Web. Na caixa de diálogo
que surge seleccione Efeitos dinâmicos e, depois, Botão interactivo.
Clique no botão Concluir.
1.2. Surge a caixa de diálogo Botões interactivos.
1.3. Na caixa aberta, clique no separador Botão e seleccione as seguintes opções:
1.3.1. Botões: seleccione um dos botões da lista
1.3.2. Texto: Voltar à página inicial
1.3.3. Ligação: index.htm
1.4. Clique nos separadores Tipo de letra e Imagem e defina propriedades do
botão a seu gosto em cada um dos separadores. Feche a caixa clicando no
botão OK.
2.

Pré-visualize a página.

